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দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 
হরিভক্তি পূর্বেবে “বাজে-শিবপুর সংকীর্ভনসমিতি” হইতে মাপিক 

পত্রিকাকারে প্রকাশিত হইত। পরে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু 

হইলে সমিতিটিও উঠিয়া যায় এবং দানাকারণে পত্রিকার প্রচার ও বন্ধ 
হয়; যাহার৷ ইহার গ্রাহক ছিলেন, তাহারা তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত 

হইয়্াছিলেন। আজি পধ্যন্ত অনেকেই ইহার গ্রাহক হইবার ইচ্ছা! প্রকাশ 

করিতেছেন, এবং তদ্িষয়ে হতাশ হইয়া শেষে পূর্বপ্রকাশিত খগুগুলি 

পাইবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত হইতেছেন। সেইজন্য ইহা পুন- 

শ্মদ্রিত হইল। 

এবার ইহাতে কোনও প্রবন্ধেরই পরিবর্তন সাধিত হত নাই; তবে 

ষে সকল প্রবন্ধ ততকালে সাময়িক ঘটনাবিশেষের উপলক্ষে লিখিত হইয়!- 

ছিল, এবং যেগুলি অসম্পূর্ণ ছিল, সেইগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং 
দুইটি গীত ও একটি প্রবন্ধ অন্যের লিখিত ছিল বলিয়া এবারে সে 

তিনটিও দেওয়। হইল ন।। 

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন 

হরিভক্তি সম্বন্ধে সাধারণকে উপদেশ দিবার ইচ্ছায় আমর! হরিভক্তি- 

প্রচারে প্রবৃত্ত হই নাই। কারণ, অস্মাদৃশ অজ্ঞজনের তাদৃশ অভিলাষ 
বামনের চন্দ্র-ধারণাভিলাষের ন্াক্স উপভাপাম্পদ সন্দেহ নাই । তবে ঘোর 

ংসারী আমর! সাংসারিক কাধ্যে সর্ববদ। ব্যাপৃত থাকিয়া ও যাহাতে ক্ষণ- 

কালের জন্য হরিকথার আলোচন! করিতে পাবি, মাসের মধ্যে মুহূর্ত- 

কালও যাহাতে হরিকথায় অতিবাহিত করিতে সমূর্থ হই, সেই অভি- 



প্রায়েই এই পত্রিকা-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেহেতু ভগবান্ শুকদদেব 

বলিয়। গিয়াছেন-_ 

সংসারসিন্ধুমতিহুস্তর-মুত্তিতীষো- 
নণন্ঃ প্লবো ভগব্তঃ পুরুষোত্তমন্ত | 
লীলাকথা-রস-নিষেবণ-মন্তরেণ 

পুংসো৷ ভবেদ্ বিবিধ-ছুঃখদবাদ্দিতস্ত ॥ 
যে ব্যক্তি বিবিধ-ছুঃখদাবানলে পীড়িত হইয়৷ আত ছুশুর এই সংসার- 

সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে ভগবান্ পুরুষোত্বমের লীলা- 

কথামৃত-পান ভিন্ন আর অন্য তরণী নাই । 

কিন্তু ইহাতে সেই হরিকথা যে সবিস্তর বর্ণিত হইবে, এরপ প্রত্যাশ। 

করাও অনুচিত। যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রন্মাই বলিয়াছিলেন__ 

গুণাত্মনস্তেইপি গুণান্ বিমাতুং 

হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেইন্থয | 

কালেন যৈব1 বিমিতাঃ স্থকলৈ- 

ভঁপাংশবঃ খে মিহিকা ছ্যভাসঃ ॥ 

হে ভগবন্, তুমি সকল গুণের অধিষ্ঠাতা হইয়াও এই জগতের হিত- 

চিকীর্যায় অবতীর্ণ হইয়া যেসকল গুণ আবিষ্কার করিয়াছ, তৎসমুদায় 

কে পরিমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? কালক্রমে যদি এমন কেহ সুনিপুণ 
ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, যে পৃথিবীর ধুলি, আকাশের হিমকণ! ও 
নক্ষত্রমণ্ডল গণন। করিতে সমর্থ হয়, সেও তোমার গুণ গণন। করিতে 

পারিবে না। 

যাহার রূপ অনন্ত, নাম অনন্ত, গুণ অনন্ত, সকলই অনন্ত, সেই অনন্তের 

অনস্তলীল। বর্ন করিতে যখন অনস্তেরও শক্তি নাই, তখন অন্মাদৃশ 
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কীটাণুকীটের কি ক্ষমতা যে, তাহার পরার্ধভাগের অর্ধভাগও বর্ণন 
করিতে সমর্থ হইব? তথাপি আমাদের এ ধৃষ্টতা সাধারণের নিকট 

মার্জনীয় হইবে বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস আছে। যেহেতু স্থত গোস্বামী 
বলিয়াছিলেন-_ 

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতভ্রিণ- 

স্তথ। সমং বিফুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ 

পক্ষীরা! যেমন আপন আপন গতিশক্তি অনুমারে আকাশে উড্ডীন 

হয়, সেইরূপ পণ্ডিতের স্বন্ব বুদ্ধি-শক্তি অনুারে ভগবত্বত্ববর্ণনে 

প্রবৃত্ত হন। 

ভান-প্রভৃডি পক্ষিগণ অধিক উচ্চে উঠিতে পারে ; কোকিলাদি পক্ষি- 

কুল অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চে উঠে ; পিপাঁলিকাও পক্ষ লাভ করিয়। কিয়- 

দ্বর উত্থিত হয়। কিন্তু অনস্ত আকাশের সীমায় পৌছিতে কাহারও শক্তি 

নাই । তথাপি সকলকেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে উড্ডাঁন হইতে ভগবান্ 
অধিকার দিয়াছেন। সেইরূপ যে হরিলীলারূপ আকাশে বেদব্যাসাদি 

ভাস-পক্ষিগণ, জয়দেবাদি কোকিলকুল উড্ডীন হইয়াছিলেন তাহাতে 

অম্মাদৃূশ সঞ্তাতপক্ষ পিপীলিকার উড্ডপ্ধন বিচিত্র নহে। 
আর এক কথা-_হরিকথামত যখন ব্বতই মধুর, এবং “স্বাহুস্বাদু পদে 

পদে”, তখন ভক্তগণ লেখকের পাগ্ডিত্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, লেখার 

বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ভ্রমরের ন্যায় কেবল যে সার 

গ্রহণই করিবেন, ইহাও আমাদের বিশ্বান আছে । 

শিবপুর, 
) শ্রশ্যামাচরণশশ্ম। | 

হাওড়া । 



কতিপয় প্রশংসাপত্র । 
কলিকাতা -সংস্কত-কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যাপক অগাধ-পাপ্ডিত্যসম্পন্ন 

বিবিধগ্রন্থপ্রণেতা। খ্যাতনাম। খষিকল্প প্রাচীন পণ্ডিত 

গিরিশ্চন্দ্র বিচ্ভারত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

পরম কল্যাণ ভাজন, কবিবর শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ কবিরত্ব, 

তোমার হবিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া, চক্ষুক্মতার ব্যাঘাত হেতু ছাত্রের দ্বার 
পাঠ করাইয়া, একে একে সমুায় শ্রবণ করিলাম। উহাতে হরিভক্তির 
পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন কর! হইয়াছে । যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছ, নানা 
প্রকার কৌশলে তাহাতে কেবল হরিভক্তিই প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে 
হরির নিকট প্রার্থন। করি, হরিভক্তি চিরস্থায়িনী হইয়! হবিভক্ত ব্যক্তি- 
দিগের চিরকাল আনন্দ বিধান করে। ইতি-_ 

২৪, গিরিশ বি্যারত্বের লেন, ॥ আশীর্ববাদক 

কলিকাতা, ৩শে ফাল্তন, ১৩০৬ ) শ্রীগিরিশচন্ত্র বি্যারত্ব ! 

শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবশংস বিখ্যাত বাগ্ষিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর 

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন-__ 
সম্মানার্্ মহাশয়, আপনার উপন্ৃত “হরিভক্তি" পাইয়াছি । “হরি- 

ভক্তি” নামটি এতই মধুর যে শুনিলেই প্রাণের ভিতরে যেন কি এক 
ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে । আপনার সম্পাদিত “হরিভক্তি পাঠ 
করিয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা প্রকাশ 
করিবার ভাষা অন্বেষণ করিয়াও পাওয়। যায় না। মাসিক পত্রের এক্ূপ 

সুমিষ্ট নাম,_-এরূপ নামের অন্ুবূপ বিষ্য়-নির্বাচন-প্রণালী,_-এরপ সুন্দর 
স্থললিত ভাব ও ভাষা,_-একপ বিশুদ্ধ মুদ্রাঞ্চণ আজ কাল দেখিতে পাওয়। 

যায়না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। হিভক্তির সাধন-_ 
হরিতক্তি, এ কথা শান্ত্রকার গণের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। স্থৃতরাং 
আপনার সম্পাদিত 'হরিভক্তি* অনুশীলন করিলে ঘে, সকলেই সেই স্থ- 
দুর্লভ1 হরিভক্তি লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই | জগণদীশ্বরের সমীপে 



।৩/০ 

প্রার্থনা--আপনার এই হরিভক্তির প্রবাহ সর্বত্র প্রবাহিত হউক, এবং 
সেই প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া নকলেই পরমানন্দ লাভ করিতে থাকুন ইতি । 

পুনশ্চ--সে দিন আমার পৃজ্যপাদ পিতা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ 
গোস্বামী এবং পৃজ্যপাদ অগ্রজ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বলাইটাদ গোস্বামী 
মহাশয় আপনার 'হরেনশমৈব কেবলং এর ব্যাখ্য। শুনিয়া বলিলেন যে 

কবিরত্ু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য প্রতিভ। প্রকৃতই প্রশংসাহ”;) এরূপ ব্যাখ্য। 

সম্পূর্ণ নূতন । ইতি--তাং ১৮ই ফাল্গুন, চৈতন্তাব্ব ৪১৪। ভবদীয় 

শ্রীঅতুলরষ্ণশর্শণঃ | 

প্রতিকার ৬ই মাঘ, ১৩০৬ সাল। 
আমরা ভান্দ, আশ্বিন ও কার্তিক এই তিন মানের তিন খণ্ড “হুরি- 

ভক্তি” নামক পত্রিক! প্রাপ্ত হুইয়াছি। এই পত্রিকায় যেরূপ ধর্মমূলক 
ক্ষুদ্র কষু্র প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে পাঠকের মনে 
ধন্মভাবের উদ্দীপন হইবে সন্দেহ নাই। ভাদ্রের সংখ্যায় “হরেন মৈব 
কেব্লং ও “ভোলানাথের ফাকি,” আশ্বিনের সংখ্যায় “নামে মুক্তি? ও 

“এক রাজার গল্প” নামক প্রবন্ধসমূহ অতি উপাদেয় ও পবিভ্র-ভাবোদ্দী- 
পক। পণ্ডিতবর শ্রীধুক্ত শ্তামাচরণ কবিরত্ব মহোদয় উক্ত পত্রিকার সম্পা- 
দকতা গ্রহণ করায় তাহ! স্থায়ী হইবে বলিয়াই আশা কর! যায় । কবি- 
রত্ব মহাশয় শিক্ষা-জগতে বিশেষ পরিচিত। পত্রিকার মূল্য মায় ডাক 
মাশুল এক টাকা মাত্র । 

সন্বলপুর-হিতৈষিণীর সম্পাদক । 
সম্মানাম্পদ মহোদয়,****হরিভক্তি পাঠে উপরূত হইয়াছি। 

“নামের গুণ” প্রবন্ধটির উতৎ্কলান্ুবাদ এবার হিতৈষিণীতে দেওয়া যাই- 
তেছে। ২২।১।১৯০০। 

জ্ঞানবিকাশিনী সভা । 

আপনার “হরিভক্তি”*র প্রেমবাত্যায় আলোড়িত হইয়া আমাদের 



নিজ্জীব সভা হরিভক্তিলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছে ।*** ইতি তাং 
২৭শে ফাল্তুন ১৩৯৬ । ৬শুক্রেশ্বর মন্দির, পানবাজার, গৌহাটা । 

রঙ্গপুর বিনা ১৩০৬ সাল, ৯ই চেত্র। 

হরিভক্তি--মাসিকপাত্রক।। শ্রীশ্তামাচরণ কবিরত্ব কর্তৃক সম্পাদিত, 
কলিকাতা ২নং গোয়াবাগান ট্রীটু হইতে প্রকাশিত । বাধিক মুল্য ১২. 
টাকা। নামেই ইহার পরিচয়। “হরিভক্তি” বাস্তবিকই হরিতক্তির 
উত্তেজক । আমর! ইহার কয়েক খণ্ড পড়িয়া প্রীতিলাভ করিলাম । 

মেদিনীবান্ধত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল। 

“হরিভক্তি”” হরিভক্তদিগের আদরের জিনিষ, কেবল হরিকথায়, 
পরিপূর্ণ সুন্দর মাসিক পত্র। 

এডুকেশন গেজেট, ১৭ই কার্তিক, ১৩০৬ । 
হরিভক্তির লেখা আমাদের বেশ স্থমিষ্ট লাগে বলিয়। গ্রাহকবর্গকে 

ছুই একটি প্রবন্ধের নমুনা দেখাইতেছি ।৯*** 
মাধ১৩০৭--**৭রাধারুঞ্খ একই” প্রবন্ধটি স্ুলিখিত ও ধারা- 

বাহিক রূপে প্রকাশিত হইতেছে। উহার এক অংশ নিক্ে উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি। এইব্ূপ স্থকৌশলেই কৌতুহল উদ্রেক করিয়া সুন্দর ভাব- 
গুলি সর্বসাধারণের হৃদয়ে পরিস্ফট কর! হইতেছে। **হরিভক্তির 
বহুলগ্রচার প্রার্থনীয়। 

ংবাদপত্রে উদ্ধৃত প্রবন্ধাবলী | 
এডুকেশন গেজেটে "-বাধাকৃষ্ণ একই | গবুবাবু-সংবাদ । 

এঁ রোগেই ঘোড়া মরেছে । রথযাত্র। | 
মেদিনীবান্ধবে... দোনো হাত জোড়া থ|। 
সম্বলপুরহিতৈষিণীতে**'নামের গুণ। 



“হরেনণম হরেন শীম হরেন এমৈব নিন 

কলো নান্ত্যেব নান্তেব নান্ত্যেব গতির 9. | 

স্ততিঃ | | 

“শ্রী'-কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণাময় কেশব । 
স্টা-বা'ভ পীতবাসস্ভে প্রণমামি পদান্ুজম্॥ ১ 
মাভজে" মাধবাহং তে কদাঁপি কুমতিভূশিম্। 

চ-রণং “শি'বদং সব্ব-স্ুরারাধ্যং ক্ষমত্য মাম্ ॥ ২ 

র-ক্ষ মাং দেকদেবেশ প্রপন্নান্তিহর প্রভো।। 
ণ-স্বরূপ কু'পুজ্রোহহং ত্বং কৃপাসাগর পিতা ॥ ৩ 

বি-ষমে বিষয়াঁরণ্যে রোগাদিকণ্টকাকুলে। 

প্র-বিষ্টমধমং দাঁ“সং পাহি মাং মধুস্দন ॥ ৪ 
বি-শেষং তে ন জানামি “কীগ্দুশোহসি জগৎপতে । 

র-হঃ সব্বেষু ভূতেষু বর্ত'সে কবয়ো বিছঃ ॥ ৫ 

চি-ম্তয়াম্যহমীশ ত্বাং নন্ননন্দনমন্ভুতম্। 
ত-মালশ্যামলং শাম্তং পীতবাঁস*সমুজ্জবলম্ ॥ ৬ 

স্ত-তং ব্রক্মা্দিভির্দেবসমূহৈরমি'তৌজসম্ 
তি-রশ্চীনশিরঃশোৌভি-বহমাত্মরণতি"স্থিতম্ ॥ ৭ 

গা-শ্চারয়ন্তং বিপিনে গোপালবালসংহিন্তম্। 

নংনম্যে ত্রন্ম গোপাল-বেশং ত্বাং কৃষ্ণসংজ্ভিত”ম্ ॥ ৮ 



হরিভক্তি | 

অনুবাদ । 

হে কৃষ্ণ কমলাকাস্ত ককুণাসাগর | 

কটিতটে তব পরিহিত পীতান্বর ॥ 

কৃষ্ণ-পীত-বিমিশ্রিত আভ। তাই তব। 

পাদপদ্ে প্রণিপাত করি হে কেশব ॥ ১ 

অশেষ্-মঙ্গলপ্রদ তোমার চরণ! 

আরাধন) করে যাহ। সব্বদে বগণ ॥ 

এমতি কুমতি আমি, সে চরণ তব । 

কভু না ভজিন্ু, ক্ষমা কর হে মাধব ॥ ২ 

হে দেবাদিদেব প্রভে।?, মোরে রক্ষা কর । 

শরণাগতের তুমি সর্ধবত্রঃখ-হব ॥ 

যদিও কুপুক্র আমি ওহে জ্ঞানময়। 

দয়ার সাগর পিত। তুমি ত নিশ্চয় ॥ ৩ 

ঢুক্িয়াছ্ছি যে বিষম বিষর-কাননে | 

রোগ-শোক-আদি কত বণ্টক সেখানে ॥ 

নরাধম দাস আমি, করিয়। স্মরণ । 

এ বিপদে রক্ষা কর শ্রীমধুস্থদন ॥ 
ওহে বিশ্বপতি, আমি জানি না ভোমার 1 

কিরূপ আকার আর কিব্ধপ প্রকার ॥ 

বিজ্ঞ জনে জানে মনে, সদ। সর্বভূতে | 

অবস্থান করিতেছ তুমি অলক্ষিতে ॥ ৫ 

হে ঈশ্বর, সেইরূপ করি হে চিন্তন । 

নন্দস্থুত হয়ে ৫কলে যে রূপ ধারণ ॥ 



সংকীর্তন। ৩. 
পাতা জা এ তলত ডি সঅিপ্রাস্টিজা ছি র সলাত লালিত জা হানিিলীসিকিসিল ছ নী ছি তি ইলাসিললাছ 2 সির ৭ ক সক সিটিস্টিতসি ক লীন গতি তি সঈলী সিল পণ লী ও লিপ সি লো এক 

তমালসদৃশ শ্তামবর্ণ কলেবর । 

আশ্চখ্য উজ্জ্বল শাস্ত, পর! পীতাশ্বর ॥ ৬ 
স্তব করে ব্রহ্মাআদি অমর-নিকরে ॥ 

মুরের পুচ্ছ শোভে হেল! চুডা'পরে ॥ 

এ হেন বিক্রম ধর নাহি তার ওবর। 

আপন ভাবেতে হও আপনি বিভোর ॥ ৭ 

বিপিনে চরাঁও গাভী গোপশিশুসনে ৷ 

আপনি গোপাল-বেশ ধরিয়। যনে ॥ 

তুমি সে পরমত্রন্ধ কৃষ্ণনাম-ধারী | 
পুনঃপুনঃ তোমারে প্রণাম করি হরি ॥ ৮ 

কীর্তন । 

হরেনণম হরেনণশম হরেনাম কেবলং । 

কলো নান্তি কলৌ নাস্তি অন্যাদপি সম্বলং ॥ 

সত্যযুগে ছিল ধ্যান, জ্রেতাতে যজ্ঞবিধান, 

দ্বাপরে সেবান্ুষ্ঠান, কলৌ সংকীর্তনং বলং ॥ 

নামে নারদাদি খষি পেয়েছেন তত্বজ্ঞান । 

্রুব নিয়ে নাম, ভ'ল পূর্ণ কাম, গেল পুণ্যধাম দিবাস্থান ; 

(এমন নাম কি আর আছে ভে) 

(হরিনামের মত নাম কি আর আছে হে) 

ঞ্ুব নিয়ে নাম, হ'ল পূর্ণকাম, গেল পুণ্যধাম দিব্যস্থান ॥ 

নামেরি ফলে, প্রহলাদকে নিলেন কোলে, দয়াল হবি। 



নামে ভক্তি, নামে মুক্তি, নামই ভবের তরি; 

(নামের গুণ আর কইব কত--নামে ভক্তি ) 

(নামের ফল আর ব'ল্ব কিবা--নামে মুক্তি ) 

নামে ভক্তি, নামে মুক্তি নামই ভবের তরি ॥ 

মিলি আজি সর্বজন, কর নাম সংকীর্তন, 
নাহি হয় যতক্ষণ, দেহ মন দুর্ববলং ॥ 

নামের গুণ | 

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানা-হওমপ্লোকনাম যৎ। 

সংকীন্তিত-মঘং পুংসাং দহেদেধো যথানলঃ ॥ 

যথাগদং বীধ্যতম-মুপযুক্তং যদৃচ্ছয়! । 
অজানতোহপ্যাত্বগুণং কুষ্যান্মস্ত্রোইপ্ুযুদাহৃতঃ ॥ 

( শ্রীমদ্তাগবত ) 

অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ট নিঃশেষে দগ্ধ করে, সেইক্ষপ শ্রীহরির যে নাম, 

তাঁহ। জ্ঞানত:ই হউক আর অজ্ঞানতঃই হউক, উচ্চারণ করিলে মানবের 

পাঁপ নিংশেষে নষ্ট করিয়। থাকে । আবার, অতিশয় বীর্যাবৎ উঁষধ যেমন 

ভশ্রদ্ধায় ও অজ্ঞানে সেবন করিলেও, উহ! আরোগ্যবিধানরূপ নিজগুণ 

প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইব্প হুরিনীমরূপ মহামন্ত্র অশ্রদ্ধায় ও অজ্ঞানে 

শ্রবণ করিলেও পাপক্ষয়ক্ূপ নিজ গুণ প্রকাশ করিবেই করিবে । ইহা 
কেবল মুখের কথা নহে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ও প্রমাণসিদ্ধ বাক্য। 

পদার্থমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি আছে । যেমন 

জলের গুণ শীতল করা, অগ্রর গুণ দগ্ধ করা, বিষের গুণ প্রাণনাশ করা, 
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অসুতের গুণ জীবনরক্ষ! কর! ইত্যাদি, সেইরূপ হরিনামের গুণ পাপক্ষয় 

করা। পাপহরণকারী বলিয়াই “হরি” নাম হইয়াছে । হরি শব্দের প্রকৃতি- 

প্রতায়-গত অর্থ এই যে--হরতি সর্ববাণি অশুভানি ইতি। এ সকল গুণ 

প্রতাক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ। জলের যে শৈতাগুণ আছে, তাহ স্নানপানাদি দ্বারা 

স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। অগ্নির দাহিক। শক্তি আছে কি না-_সন্দেহ 

হইলে আগুনে ভাত দিলেই তাহ। বুঝিতে পারিবে । সেইরূপ হরিনামের ও 
পাপক্ষদ্নকারিণী শক্তি জানিতে হইলে হরিনাম শ্রবণ ব! কীর্তন করিতে 

হইবে। কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়। বাখিলে, অগ্নি যেমন সেই কাঠিকে ক্রমে 

ক্রমে ভন্মমাৎ করে, সেইরূপ বদনে ব। অবণে অবিরত হরিনাম লাগাইয়া 

রাখিলে, তাহাতে দেহের সকল পাপ নষ্ট হইবেই হইবে । যে বস্তুর যে শক্তি 

আছে, তাহ! সে প্রকাশ করিবেই করিবে ₹ তজ্জন্যঃ সে কাচাবও জ্ঞান বা 

শ্রদ্ধার অপেক্ষাও করিবে না। তুদি জ্ঞানপূর্বক ঘরে আগ্চন লাগাইয়া 
দিলে, আগুন যেমন ঘরকে পুড়াইবে, কোনও শিশু অজ্ঞানবশতঃ ঘরে 

আগুন দিলেও সেইবূপ পুড়াইবে। ছেলে মান্কুষ, অজ্ঞানে দিয়াছে ভাবিয়া 

আগুন তাহাতে একটুও দয়া করিবে ন।। 
আবার দেখ, বোগী অচৈতন্ত অবস্থায় পড়িয়। আছে, সে সময় স্ুচিকিৎ- 

সক তাহাকে বীধ্যবৎ উষধ খাএয়াইলেন । সে তখন ওুঁধধ খাইল 

কি না নিজে কিছুই জানিতে পারিল না-_অজ্ঞান অবস্থাতেই ওঁধধ খাইল 
বটে, কিন্তু গঁধধ নিজগুণ প্রকাশ করিতে ছাড়িল না--তাহার বিকারের 

ঘোর কাটাইয়া দিল । 

আরও, তুমি যেমন জ্বরের যন্ত্রণায় বনুকাল্লা ভূগিতেছ বলিয়া, সদ্দৈগ্যের 
উপদেশে, কটুতিক্ত ওঁষধ শ্রদ্ধাসহকারে ভক্ষণ করিবে এবং তাহাতেই সে 

যন্ত্রণা হইতে মুক্তও হইবে, সেইমত একটি বালক অনিচ্ছায় অশ্রদ্ধায় সেই 
কটুতিক্ত উষধ খাইলেও তাহারও রোগশাস্তি হইবে । 

সেইব্প, হরিনামের যখন শ্বাভাবিক শক্তিই হইতেছে পাপক্ষয় করা, 
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তখন সে লোকে জ্ঞান অজ্ঞান মানিবে কেন? ভক্তি অভি চাডডিবে 

ফেন? সে [নজগুণ নিজেই প্রকাশ করিবে । সজ্ঞানে হউক আর অজ্ঞানেই 

হউক, হরিনাম কীর্তন বা শ্রবণ করিলে সে তাহার পাপক্ষয় কাঁরবেই 

করিবে । আমরা ভবরোগে আক্রান্ত, মোহবিকারে অভিভূত, মায়াঘোরে 

আচ্ছন্ন । সেই রোগের স্থৃচিকিৎসক বেদব্যাসাদি মহযিগণ আমাদিগকে 

বীর্যবৎ হরিনাম-মভৌষধ সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন! তাহ।দের 

উপদেশে আমরা সঙ্ঞানে হউক, অন্জানে হউক-_-হেলায় হউক, শ্রদ্ধার 

হউক --ভক্তিতে হউক, অভক্তিতে হউক-_ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক 

হরিনাম শ্রবণ ব। কীর্তন করিলে, নিশ্চয়ই আমাদের ভবরোগ বিদরিত 

হুইবে, মোহবিকার কাটিয়। যাইবে, মায়াঘোর ঘুচিয়া যাইবে, স্বৃত্যুভয় 

অপনীত হইবে । ॥ 

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন--পদার্থের বিশেষ বিশেষ গুণ আছে সত্য ; 

কিন্তু জল, আগুন, ওঁষধ - এ সকল যেরূপ “পদার্থ,” হরিনাম কি সেরূপ 

*পদার্থ+ ? ভরিলাম ত একটা শব্ঘ; হবি ত কয়েকটা বণমাত্র; শব্দের 

ও বর্ণের কি সেরূপ কোনও শক্তি আছে? 

এ কথার উত্তর এই যে, হরিনাম শব্বই বটে; কিন্তু শব 

কেও পগ্ডিতের। পদার্থমধ্যে গণ্য করিয়াছেন। রাবির মতে পদার্থ 

সাতপ্রকার -দ্রবয, গুণ, কম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব । শব 

এ গুণেরই অন্তর্গত ; স্থতরাং উহাও পদার্থ বা বস্ত। আবার শবের যে 

অসাধারণ শক্তি আছে, তাভাও শান্ত্রকারগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন । আমরা 

এখানে সে সকল শান্ত্রবচনু উত্থাপন করিব না, লৌকিক দৃষ্টান্তেই তাহা 

সাধারণকে বুঝাহয়া দিব। বিশেষ বিশেষ শব্ধের যে বিশেষ বিশেষ গুণ 

আছে, ইহা প্রত্যক্ষপিদ্ধ। দেখ--কাকের “কা কা” শব্ধ শুনিলে কাখ 

জেলিয়! যায়, কোকিলের “কুহু কুহু" শবে প্রাণ মাতিয়া৷ উঠে, ঢাকের “চড়, 

চড় শব্দ যেন উদ্ক। বৃষ্টি করে, বাঁণার 'কুন্কুন্” শবে অমৃত বর্ষে, ভ্রমরের 
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€গরন্ গুন্” শব্দে বিরহীর মন উদদাপ হয়, মেঘের * গুড় গুড়+ শবে হৃদয়ের 

উল্লাস জন্মে, বজের “কড়,ক্ষড়” শব্ধে প্রাণ চমকিয়া উঠে । অপ্রএব 
শব্ধবিশেষেরও যে শক্তিবিশেষ আছে, অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । 

বর্ণেরও শক্তি আছে। অআ কথ প্রভৃতি যে পঞ্চাশটি বর্ণ, তাহ্া- 

দের,প্রত্যেকেতেই এক একটি শক্তি বর্তমান রহিয়াছে । তাচা সাধারণের 

পক্ষে ছুর্ববোধ হইলেও, ধাহারা যোগাভ্যা করিয়া থাকেন, তাহাদের 

ত্যক্ষপিদ্ধ। যথাপ্রকরণে “্* বর্ণ জপ করিলে বায়ুর আবির্ভাব হয়, «র 

বর্ণ জপ করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, “ব বর্ণ জপ করিলে জলের আবি- 

ভাব হইয়া থাকে । এইজন্য শাস্ত্রে বর্ণকে বাযুবীজ, “র বর্ণকে 

অগ্নিবীজ, “ব” বর্ণকে বরুণবীজ বলা হইয়াছে । এইরূপে প্রত্যেক বর্ণ 

স্বতন্ত্র ব মিলিত হইয়া এক একটি অসাধারণ শক্তি ধারণ করে । সেইব্প, 

হরি শব্ধের প্রকাশক যে চারিটি বর্ণ--হ-অ-র-ই, ইহারাও মিলিত হইয়া 

এই অসাধারণ শক্তি ধারণ করিয়াছে যে, যে ইহ। নিরন্তর শ্রবণ বা কীর্তন 
করে, তাহারই পাপ ক্ষয় করিয়। থাকে। 

আবার, যে বস্তুর যে শক্তি, তাহার স্মরণেও সেই শক্তি প্রকাশ পায়। 

যেমন ব্যাধির শক্তি যন্ত্রণা প্রদান করা, দেভ ক্ষয় কর। ইত্য।দি। এখন 

কেহ যদি কোনও ব্যাধির বিষয় নিরস্তর চিন্তা করে, তাহ1 হইলে কালক্রমে 

তাভাকেও নেই ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই কারণেই কোনও 

গ্রামে বা নগরে বিক্চিক! প্রড়ৃতি মারীভয় উপস্থিত হইলে সেই গ্রাম ব 

নগরবাসী সকলেই প্রায় এ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে । অতএব হেলায় 

শ্রদ্ধায় নিরন্তর হরি-স্বরণে ও পাপক্ষয় হইয়া থাকে । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন-- 

হরিহৃরতি পাপানি হুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। 

অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥ 
(বিষুধর্ম ) 
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অতএব পাপক্ষয় দ্বারা যদি দেহমন পবিত্র করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে 

হরিনাম উচ্চারণ কর। যদি জিহব! অবশ হয়, হরিনাম উচ্চারণের ক্ষমতা 

ন1 থাকে, তবে হরিনাম শ্রবণ কর। তাহাও যদি না৷ পার,_-অবণেক্দিয় 

বিকল হইয়া থাকে, তবে হরিনাম স্মরণ কর অর্থাৎ মানসে জপ কর। 

তন্ভিন্ন পাপক্ষয়ের আর অন্য উপায় নাই । তাই শুকদেব রাঁজ। পরীক্ষিৎকে 

বলিয়াছিলেন-_ 

তম্মাৎ সব্ববাত্মবনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা । 

শ্রোতব্যঃ কীনত্তিতব্যশ্চ ন্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ 
( ভাগবত ) 

অতএব হে মহারাজ, সকল স্থানে, সকল সময়ে, সর্বাস্তঃকরণে ভগবানু 

হরিকে শ্রবণ করা, কীর্তন কর। ও স্মরণ কর। মানবগণের কর্তব্য | 

হরের্নামৈব কেবলম। 

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। 
কলৌ নাস্তযেব নাস্তযেব নাস্ত্যেণ গতিরন্যথা ॥ 

( বুহন্নারদীয় পুরাণ ) 

অর্থ ।__কলিতে কেবল হরিনামই গতি, অনা গতি নাই; কেবল 

হবরিনামই গতি, অন্য গতি নাই ; কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই। 

এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, ওরূপ তিনবার বলিবার কারণ কি? 

একই কথ! ছুই তিনবার বলাঁকে পুনরুক্তি বলে; পুনকরুক্তি, দোষের মধ্যে 

গণ্য ; তবে শান্ত্রবচনে এরূপ পুনরুক্তি কেন? 



হরেন্নমৈব কেবলম্। ৯ 

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্্বচনে কোনও দোষ থাকিতে পারে ন1। 

অকারণে যে পুনরুক্তি, তাহাই দোষ । এখানে এ কথা তিনবার বলিবার 

১০টি কারণ আছে; স্থৃতরাং এবপ স্থলে পুনরুক্তি দোষাবহ নহে। 

(১ম কারণ )--কোনও বাক্যের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চিততা৷ জানাই- 

বার জন্য ত্রিসত্য করার--তিনবার বলার প্রথা আছে। কলিতে 

হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত-_ইহাই অব- 
ধারণ করিয়া জানাইবার জন্য তিনবার বল! হইয়াছে । অবধারণার্থ 

এক কথ। দুই তিন বার বলিলে যে দোষ হয় না, তাহার প্রমাণ-_- 
বিবাদে বিল্ময়্ে হর্ষে কোপে দৈন্টেহবধারণে | 

প্রাদনেহনুকম্পায়াং দ্বিন্ত্িরুক্তং ন দুষ্যতি ॥ 

(২য়) জগতের প্রতোক পদার্থ সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণে নিশ্মিত; 

স্থতরাং প্রত্যেক পদার্থে ল্লাধিক পরিমাণে এ ত্রিগুণ বর্তমান আছে। 

ব্রিগুণের তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক পদার্থই তিনপ্রকার-_সাত্বিক, রাজ- 

সিক ও তামসিক ; বা উত্তম, মধ্যম ও অধম। জীব যখন কর্তা না 
করিয়া থাকিতে পাবে না, তখন তাহাকে অবস্থা-বিশেষে ত্রিবিধ কর্ম 

করিতে হয়। কন্ম করিলে তাহার ফলও অবশ্তভোগ্য । সেই ফলে 

জীবকে ন্ব্গনরকাদি ভোগ করিয়া এই সংসারচক্রেই চিরদিন ঘুরিতে 
হয়; স্থতরাৎ তাহার মুক্তিলাভের সম্তাবন| নাই। তাই শান্ত তিনবার 

বলিতেছেন-_কলিতে যে জীব সাত্বিক কশ্মে লিপ্ত, তাহার কেবল হরি- 

নামই গতি, অন্য গতি নাই ; যে জীব রাজমিক কন্মে লিপ্ত, তাহার কেবল 

হরিনীমই গতি, অন্ত গতি নাই; এবং যে জীব তামসিক কন্মে লিপ্ত, 
তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই। 

(৩য়) পাপ তিনপ্রকাব--কায়িক, বাচিক ও মানসিক। হস্তপদাদি 

কায় দ্বার ষে পাপ করা যায়, তাহ। কায়িক পাপ; যথা প্রহারকরণ, পর- 

ত্বাপহরণ, অভক্ষ্মভক্ষণ, অগম্যাগমন ইত্যাদি; বাক্য দ্বারা যে পাপ 



১০ হরিভক্তি | 
শি লাখ লি তান হা ছি ললাদির সি ছি লীসিতি পা বি লস পাছি লাস লিছলাছি লিলা 6৯ লা শাসিত সিপিএ সত সি পাটি পি এপি পি চালাল লী ওত 

করা যায়, তাহা বাচিক পাপ। ষথ। টুবচন, অপদালাপ ইত্যাদি। 
মন দ্বারা যে পাপ করা যায়, তাহ। মানসিক পাপ; যথ। পরানিষ্টচিস্ত। 
ইত্যার্দি। তাই শান্তর তিনবার বলিতেছেন--কলিতে যে জীব কায়িক 

পাপ করিয়াছে, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; যে জীব 
বাচিক পাপ করিয়াছে, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই; 
এবং যে জীব মানসিক পাপ করিয়াছে, তাহার কেবল হরিনামহই গতি, 

অন্য গতি নাই । 

(৪র্থ) জীবকে আবার আধ্যাম্মিক, আধিভৌতিক ও আরধিদৈবিক এই 

ভ্রিতাপও ভোগ করিতে হয় । এই দেহে আধিব্যাধি প্রভৃতি যে সকল 

ক্লেশ ঘটে, সেগুলি আধ্যাত্মিক তাপ; ব্যান্তর সর্প দস্থ্য প্রভৃতি হইতে যে 

কেশ উৎপন্ন হর, তাহা আধিভৌতিক তাপ; এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি 

জন্য ক্লেশকে আধিদৈবিক তাপ বলে। তাই শাস্ত্র তিনবার বলিতে- 

ছেন_-যে জীব আধ্যাত্মিক তাপে তাপিত, তাহার কেবল হরিনামই 

গনি, অন্য গতি নাই; যে জীব আধিভৌতিক তাপে তাপিত, তাহার 

কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই ; এবং যেজীব আধিদৈবিক 

তাপে তাপিত, তাহার কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই । 

(৫ম) সত্যযুগে সাধনা ছিল-_ধ্যান ; একাগ্রচিত্তে ভগবানের ব্ধূপ 

চিন্তা করিলেই জীবের নিস্তার হইত। ভ্ত্রেতীযুগের সাধনা_-ষজ্ঞ ; 

বেদবিহিত যজ্ঞ দ্বাবা যজ্ঞেশ্বর হরির আরাধনা করিলেই জীব 

পরিজ্রাণ পাইত। দ্বাপরের সাধন।-পরিচয) (সেবা); উৎকৃষ্ট পুষ্প- 

নৈবেদ্যাদ্দি উপচারে ভগবানের পুজা কবিলেই জীবের উদ্ধার 
হইত। কিন্তু কলিঘুগে উক্ত ত্রিবিধ সাধনাই অসম্ভব। কলির জীব 

আমরা অত্যন্ত চঞ্চলচিন্ত। সুতরাং আমাদের এক গ্রচিত্ত হওয়ার সম্তাবন। 

নাই। যদি কোনওদিন কখনও চক্ষু মুদ্দিঘ। ধ্যান করিতে বসি, তখন 

আগে স্ত্ীপুত্রাদির মুখই মনে পড়ে, চাউল ভাইল তেল লুণের ভাবনা 
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আসিয়৷ জোটে, কেহ বা বর্স্থানে যাইতে বেল হুইল মনে করিয়। 

প্রভুর দস্তবিকাশ-রঞ্িত বদ্দনভঙ্গীই ভাবিতে থাকি, কেহ হয়ত কি 

কৌশলে পরস্বাপহরণ করিব তাহার চিস্তাতেই নিরত হই; ভগবানের 

ব্ূপ-চিন্তা আর আমাদের হইয়া উঠে না; স্থতরাং ধ্যানযোগে আমাদের 

অধিকারই নাই। যজ্ঞ করাও আমাদের পক্ষে দুর্ঘট ; যেহেতু বিশুদ্ধ স্বৃত 

নাই, শুদ্ধাচার পুরোহিত নাই, বিশুদ্ধ মন্ত্র নাই, মন্্রজ্ ব্রাহ্মণ নাই, 

নিজেরও যম-নিয়মে সামর্থ নাই-_সুঙরাৎ যজ্জেতে ও আমর। অধিকারী 

হ। আর পুজাতেহ বা আমাদের প্রবৃত্তি কোথায়? স্থগন্ধি পুষ্প 

পাইলে আগেই মনে হয় প্রেয়সীর খোপার গুজিয়। দিই, সুমিষ্ট ফল 

পাইলে মনে হয় পুত্রকন্তাকে খাওয়াই, পূজার বস্ত্র কিনিতে গেলে “জেলে 

গামচা” খু'ঁজিয়া বেড়াই। স্থতরাৎ পরিচধ্যাও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ 

অসম্ভব । তাই শাস্ত্র তিনবার বলিতেছেন-_-কলিতে জীব যখন ধ্যানে 

অপারক, তখন তাহাদের কেবল হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই ; তাহার! 

যখন যজ্জঞে অশক্ত, তখন তাহাদের কেবল হরিনামই গতি, অন্ত গতি 

নাই; এবং তাহার! যখন পরিচধ্যাতেও পরাজ্দুখ, তখন তাহাদের কেবল 

হপিনামই গতি, অন্য গতি নাই । 

(৬ষ্ট )সংসারে তিনপ্রকার লোক আছেন-_মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী। 

ধাহাদের চিত্ত সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, সেই মহাপুরুষগণ মুক্ত; 
বাহার মুক্তির জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার! মুমুক্ষু; এবং 

বাহার। সংসারে দম্পৃণ আসক্ত, তাহারা বিষয়ী। তাই শান্্র বলিতেছেন__ 
কলিতে ধাহারা মুক্ত, ( পাছে সংসারের আকর্ষণে আবার আকৃষ্ট হন, 

সেইজন্ত) তাঁহাদের কেবল হবরিনামই গতি, অন্তগতি নাই ; যাহার! মুমুক্ষু, 
তাহাদের ( অনায়াসে মুক্তি লাভের পক্ষে) কেবল হরিনামই গতি, অন্য 

গতি নাই; এবং যাহার। বিষয়ী, তাহাদের (সকল পাপ তাপ বিমোচন 

ও শমনভয় নিবারণের জন্য ) কেবল হরিনামই গতি, অন্ত গতি নাই। 
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উান্িরাস্িনি্িনিলান্তি এপ লস এপস ৬ লাউ লে ছি জাপা 25 রি ইল কি ছি তে ভিলাসছি লাকি লতি ক্র ্ কা কোক কে কি 

(৭ম) মনুষ্য লিঙ্গভেদে ত্রিবিধ; যথ! পুরুষ, স্ত্রী ও ্লীব। এই 

ত্রিবিধ মানবেরই কেবল হরিনামই গতি, অন্ত গতি নাই; ইহাই 

জানাইবার জন্য শাস্্ব তিনবার এ কথা বলিয়াছেন। 

(৮ম) মন্ুষ্য বয়সভেদেও তিনপ্রকার ;--বালক» যুবক ও বৃদ্ধ । 

কলিতে কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ--এই ভ্রিবিধ লোকেরই কেবল 

হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই । 

(৯ম) মনুষ্য অবস্থাভেদে ও তিন প্রকার ;_-ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। 

কলিতে কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র-ত্রিবিধ জনেরই কেবল 

হরিনামই গতি, অন্য গতি নাই । 

(১০ম) অধিক কি, স্বর্গ, মর্ত, পাতাল--এই ভ্রিতুবনের যাব ঠীয় 

জীবের কেবল হরিনামই গতি, অন্ত গতি নাই। ইহাই জানাইবার 

জন্ত উক্ত বচনে তিনবার এ কথার উল্লেখ আছে। 

ভোলানাথের ফাঁকি । 

কোনও এক ক্ষুত্র রাজ্যে গোপাল নামে এক ক্ষুত্র রাজা বাস 

করিতেন। তাহার এমনই প্রতাপ ছিল ষে, তাহার রাজ্যে সকলেই 

তাহাকে ভয় করিত; শাবার এমনই দয়া ছিল যে, সকলেই নান।- 

প্রকার উপকার পাইক্লা তাহাকে যথেষ্ট ভক্তিও করিত । যে নগরে 

তাহার বাস, সেই নগরের চতুর্দিকে একটি প্রবণ নদী পরিথারূপে 

প্রবাহিত ছিল । যেষযেদিক্ দিয়াই যাউক, এ নদী পার না হইয়া 

দেই নগরে যাইতে পাবিত না। এ নদীতে পারের একখানিমাত্র 

নৌকা ছিল। তাহার দীড়ী মাবী ছিল না; নিজে বাহিয়া পার 



ভোলানাথের ফাকি । ১৩ 
পিসি সিসির িপািপাসাসিপাসিপাসিরাসলাসিলীসিপী সিরা তাত িল0 সিরা সিলীিতীসির সিন দিসি লি উরি ই. দির সিল তে দিাসিরসিাছিরাছিত খত ঘসা মির দলিত 

হইতে হইত। কিন্তু সেই পারঘাট এক জনের জম! করা ছিল। সে 
সর্ধ্বদাই ঘাটের উপর বপিয়৷ থাকিত এবং যাহারা পারে যাইতে ইচ্ছা 
করিত, তাহাদের নিকট হইতে ছুই পয়সা করিয়া মাশুল লইত। 
মাণ্ডল না দলে সে কাহাকেও পারে যাইতে দিত না। কিস্তুযে 
এ রাজার নাম করিত-_সত্য করিয়াই হউক আর মিথ্য। করিয়াই 

হউক, তাহার লোক বলিয়া আপনার পরিচয় দিত, তাহার কাছে 

আর মাশুল চাহিত না) সে বিন মাশুলেই পার হইয়া যাইত। 

এঁ নগরে ভোলানাথ নামে এক ব্যক্তির বাস ছিল। সে বহুকাল 

বিদেশে গিয়াছিল। এখন নানা কষ্ট ভোগ করায় তার আর সেখানে 

থাকিতে ইচ্ছা নাই; সে বাটা যাইতে প্রস্তত হইয়াছে । সে যখন 

বিদেশে গিয়াছিল, তখন খেয়াঘাট কাহারও জমায় ছিল না। সে 

যাইবার পর এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে । সুতরাং সে এ নকল ব্যাপার 

কিছুই জানিত না। এখন সে এ খেয়া-ঘাটে গিয়া! জানিল যে, মাগুল 

না দিলে পার হওয়া যায় না। কিন্তু তাহার কাছে একটি পয়সাও 

নাই। য।কিছু টাকা কড়ি ছিল, কতক নিজে অপব্যয় করিয়াছে, 

অবশিষ্ট দস্ত্যর৷ কাড়িঘ্না লইয়াছে। এখন মে একেবারেই নিঃসম্বল; 

স্থৃতরাৎ তাহার পার হইবার আর উপার নাই। বড়ই ব্যাকুলচিত্তে 

ফিরিয়া যাইতেছে, পথে কতকগুলি পথকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল । তাহার 

তাহার অবস্থ। বুঝিয়৷ বলিয়া দিল, “রাজ। গোপালের নাম কণর্গে যা, তা 

হ'লে মাশুল লাগিবে না|” সে এ কথা শুনিয়া বেশ-পরিবর্তন করিয়! 

আবার খেয়াঘাটে আদিল এবং রাঞ্জ গোপালের নাম করিয়া, ঘাট- 

মাবীকে ফাকি দিয়া বিনা মাশুলে পার হইয়। স্বস্থানে চলিয়। গেল। 

অতএব নামের গুণ নাই, এ কথা কিবূপে বলিব? নামের গুণ 

অবশ্তই আছে। নামের গুণ না থাকিলে ভোলানাথ নিঃসম্বল হইয়! 
কিরূপে নদী পার হইল ? সে ত (বেশ বদ্দলাইয়া, ছল করিয়া গোপালের 



১৪ হরিভক্তি। 
শশা পাশা টিপ শপ তা শপ ৬টি ও বা পা পা পাপা ৯৮ আপ লস বাতা পালিত তপীসপিরাসিল পাতলা শী 

নাম লইয়াও, ঘাট-মাঝীকে ফাকি দিয়া, অনায়াসে নদী পার 

হইয়া! গেল। 

এখন তুলন! করিয়া! দেগ।-_আমর! যে রাজ্যে বাদ করি, ইহারও 

একজন রাজ! আছেন। াকস্থ এ রাজা ক্ষুদ্র নহে, রাজাও ক্ষুদ্র 

নহেন। এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে--চতুদ্দশ-ভূবনাত্মক অনস্ত ব্রক্ষাণ- 

রাজ্যে, “মহতো মহীয়ান্” ( সর্বাপেক্ষা মহত্বম ) এক বাজাধিরাজ 

আছেন। তাহার গুণ অনপ্ত, রূপ অনস্ত, নামও অনন্ত। মেই অনস্ত 

নামের মধ্যে তাহার একটি নাম “গোপাল? । তিনি গো অর্থাৎ 

পৃথিবীকে রক্ষা! করিয়া এবং গো-পাল চরাইয়। “গোপাল” নামে অভিহিত 

হইয়াছেন। তাহার সব্বপ্রধান নাম “হরি” । তাহার এমনই প্রতাপ 

যে, দেব অন্থুর যক্ষ রক্ষ নাগ কিন্নর মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি-_ 

্রন্মা। মহেশ্বর পধ্যন্ত--স্কলেই তীহাকে ভয় করে; আবার এমনই 

অসীম দয়৷ যে, আব্রহ্গ ক্তম্বপর্যাস্ত স্থাবর জরঙ্গম সমুধায়ই তাহার নিকট 

হইতে জীবনধারণ ও স্থখ-্বচ্ছন্দতানাধনের উপযোগি বিবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত 

হইতেছে বপিয়া সকলেই তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকে । বৈকু- 

নগর তাহার রাজধানী । এ নগরের প্রান্তে--চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া, 
বৃহৎ ভবনদী অবস্থান করিতেছে । হার কুল-কিনার নাই বলিয়। 

ইহাকে ভবসাগরও বলিয়া থাকে । যেদিক্ দ্রিয়াই যাও, এই ভবসাগর 

পার না হইলে মে নগরে পৌছিবার উপায় নাই। ইহাতেও পার 

হইবার একখানি মাত্র নৌক! আছে--তাহ! সেই “শ্ীহরির চরণতরি” | 

তরপ্তিন্ন ইহ! পার হইবার আর উপায় নাই। লে তরিতে দ্রাড়ী নাই, 

মাঝী নাই ;_তরি আপনিই চলে । কিন্তু মেই খেয়াঘাটের ঘাটমাঝী 
আছে-শমন। সে এর ঘাট জমা লইয়। অহোরাত্র ঘাটের উপর 

বসিয়া আছে। সে কাহারও উপরোধ অনুরোধ মানে না। রাজা 

হও, প্রজা হও, ধনী হও, দরিদ্র হও; বালক হও, বৃদ্ধ হও) স্ত্রী হও, 



ভোলানাথের ফাকি । ১৫ 

পুরুষ হও; ব্রাহ্মণ হও, শূত্র হও; বিনা মাগুলে মে কাহাকেও পারে 
যাইতে দেয় ন1। ছুই পয়সা মাশুল না দিলে_দুই অক্ষর প্ভক্তি না 

দেখাইলে, সেই চরণতরি পাইবার উপায় নাই । 

পূর্বে এ বৈকুগ্ঠরাজ্যে আমাদেরও বান ছিল। কারণ, আমাদের 

এই জীবাত্ম! সেই পরমাত্ম। হরিরই অংশ। বহুকাল আমর। এই কম্ম- 

ভূমিরূপ বিদেশে আপসিয়াছি। এখানে বহুকাল কাটাইলা'ম--চৌরাশী 

লক্ষ যোনি ঘুরিলাম। এমন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-জন্ম পাইয়াও মায়ার 

বশেই খুরিতেছি ঃ সব ভুলে “ভোলানাথ” হয়! ব্সিয়াছি। এখানে 

শোক ছুঃখ আধি ব্যাধি প্রভৃতি শান। কষ্ট ভোগ করিয়া যদ্দি সেই ভোলা- 

নাথের মত কখনও আমাদের শ্বদেশে-বৈকুঠধামে গমন করিতে ইচ্ছ। 

হয়, তাহা হইলেও সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া অসস্তব। কারণ, আগাদের 

আমিবার পর-_অর্থাৎ জীবস্থষ্টির পর--শমনের আধিপত্য হইয়াছে; 

, আমরা যখন আসিয়াছিলাম, তখন এরূপ ছিপ না। তাই বলিতেছি, 

আমাদের পার হইবার উপায় নাই $ «ণামাদের পারের সম্বল কিছুই নাই । 

জ্ঞান বিবেক প্রভৃতি যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহাদের কতক নিজেরাই 

নষ্ট করিয়াছি--অনিত্য বিষয়ে বিনিয়োগ করিয়। অপব্যয় করিয়াছি । 

কতক বা বড় রিপুরূপ দস্থ্যরা মিলিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। এখন সম্পূর্ণ 

সম্বলহীনই হইয়াছি। কাজেই আবার ফিরিতে হইবে, আবার চৌরাশা 
লক্ষ যোনি ঘুরিতে হইবে। 

কিন্তু নিঃসম্বল হইয়াঁও যদি সেই নিজস্থানে যাইবার জন্য কেহ 

ব্যাকুল হইয়। থাক, তবে এ পথিকদিগের কথ! শুন ;_-আমাদের অবস্থা 

বুঝিয়া ভক্তিপখের পথিক ব্যাম-নারদাদি খধিগণ বলিয়া! দিঙেছেন-- 

“পারের ভাবন। কি? এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের অধিপতি, সর্বব- 

নিয়স্তা, অগতির গতি সেই শ্রীহরির নাম শুনিলে শমন তোমাদিগকে 

আট্কাইতে পারিবে না, সে নিজেই সরিয়! দঈাড়াইবে, তোমাদের 



১৬ হরিভক্তি | 
এ ছিল» লী তাকলীদ সিসি তির সিলীছিত ক পীর সস হা টি টা রী পাস অপি পসরা পক শাসন পমিপসসপিপিশপ নল পিপি 

পির 6 ইউ ২৪ িতাসছিকা এ সিল উর সিল ওত সিল পক লা লী জর রিনি 

পথ ছাড়ি দ্বিবে, নামের গুধেই তোমরা অনায়াসে পার হইয়া 
যাইবে 1৮ 

অতএব ভাই সকল! এস, আমরাও সেই ভোলানাথের মত 

বেশপরিবর্তন করিয়া-গৈরিক বসন, নামাবলী, তুলসীমালা, গোপীচন্দন 
পরিয়া, শমনকে ফর্ণকি দিবার জন্য, সেই হরির নাম করি; মনের 

কথায় না হউক, মুখের কথায়, বাহিরের বেশভৃষায়, তার লোক বলিয়া__ 

তার ভক্ত বলিয়। আত্মপরিচয় দিই; ছল করিয়াও, হেলায় অশ্রদ্ধায়ও, 

এস নকলে মিলিয়া, বদন ভরিয়। একবার “হরি-হরি-হরি” বলি। 

শ্লোক । 

সেবে সদৈব বিষয়ান্ পুরুষক্রমেণ 
দাসস্তবাস্মি জগতি প্রতিপাদয়ামি। 

হে কৃষ্ণ বঞ্চরিতু-মস্তক-দুতগোষ্টীং 
ঘ্তীং তরস্তি ন শঠা মহদাখ্যয়া কিম্ ॥ 

নিয়ত নিমগ্র আছি বিষ্য়-চিস্তাদ্ব | 

ক্ষণেকের তরে কভু না ভাবি তোমায় ॥ 

তবু মুখে ক'রে থাকি এ হেন গরব। 

শ্রীহরির দাস আমি--পরম বৈষ্ণব । 

সে কেবল ফাকি দিতে যমদূতগণে। 

মৃত্যুকালে আদিবে না আমার সনে ॥ 
মহতের নাম করি যথা শঠকুল। 

খেয়া-ঘাট পার হয় ন! দিয়। মাশুল | 



সংকীর্ভন-মাহাত্য | 

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো। বিষ ত্রেতায়াং যজতো৷ মখৈঃ। 
দ্বাপরে পরির্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ 

( ভাগবত ) 

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিলে যে ফল হইত, ভ্ত্রেতায় তছুদ্দেশে 
যজ্ঞ করিলে যে ফল হইত, দ্বাপরে তাহার পরিচধ্যায় (সেবায় ) যে ফল 

হইত, কলিতে তাহার না'ম-সংকীর্তনেই সেই ফল হইয়। থাকে । 
মানুষের সকল কাধ্যেই কায়, মন ও বাক্যের প্রভাব পরিলক্ষিত 

হয়। তন্মধ্যে অগ্রে মনের শক্তি, পরে কায়ের শক্তি, তত্পরে বাক্যের 

শক্তি বিকাশিত হইয়া থাকে । ইহা স্বভাবসিদ্ধ। কোনও কার্ধ্য করিতে 

আমাদের যখন ইচ্ছ। হইল, তখনই মনের শক্তি প্রকাশ পাইল; সেই 

ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সে কাধ্য যখন হস্তপদার্দি দ্বার সম্পন্ন করিতে 
লাগিলাম, তখনই কায়ের শক্তি প্রকাশ পাইল; কাধ্য সম্পন্ন করিয়। যখন 

পাচ জনকে বলিলাম, তখনই বাক্যের শক্তি প্রকাশিত হইল | মানুষের 

বয়োবস্থ। পর্যালোচনা করিলে ইহা আরও স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে । বয়ো- 

বস্থ। প্রধানতঃ চারিটি--বাল্য, যৌবন, প্রোৌট়ি ও বুদ্ধত্ব। বাল্যকালে 

মনেরই প্রাবল্য ; বালকের! (অতি শিশুর! ) কোনও বিষয় মনে মনেই 

চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু তাহ। কায় ও বাক্য দ্বার! প্রকাশ করিতে পারে 

না যৌবনে শরীর দৃঢ়, সবল ও কাধ্যক্ষম হয় ? স্থতরাং যুবারা মানসিক 

চিন্তা অপেক্ষা কায়িক ব্যাপারেই অধিক লিপ্ত থাকে; অতএব যৌবনে 
মন অপেক্ষ। কায়েরই প্রাবল্য দেখা যাইতেছে । প্রৌট়ি অবস্থাতেও 
কায়িক কাধ্যে অধিক সময় অতিবাহিত হয় বটে; কিন্তু যৌবনের হু" 

২ 



১৮ হরিতক্তি। 
সপ সি সি সী ছরী সিল সিতসি্ সির ৯ ৪ লস সি সদন সির দি্ী তি তছ 

তত দূ ভাবে নহে, কিছু শিথিল ভাবে হা থাকে । বৃদ্ধাবস্থায় মন ও 

কায় দুইটি অবসন্ন, স্থতরাং তখন বাক্যেরই প্রাবল্য। 

' যুগাবস্থাতেও সেহরূপ নিয়ম বুঝিতে হইবে। ঠত্যযুগে মনেরই 

প্রাবল্য বলিয়া, উপাসন। বিষয়ে ধ্যানের ব্যবস্থা ছিল। ত্রেতায় কায়ের 

অধিক প্রাবল্য বলিয়। যজ্ঞের ব্যবস্থ। ছিল; ছবাপরে কায়েরই কিঞ্চিৎ অল্প 

প্রাবল্য বলিয়। পরিচধ্যার ব্যবস্থা, এবং কলিতে বাক্যের গ্রাবল্য বলিয়। 

ংকীর্তনের ব্যবস্থ। করিয়াছেন । এইজন্/ই-_ 

কলিং সভাজয়ন্ত্যাধ্য! গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ | 

যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্ধবঃ স্বার্থোইভিলভ্যতে ॥ 

সাধুগণ কণির স্বভাব ( অথাৎ ববিধ দোষ) জানিয়াও, সারগ্রাহী 

বলিয়া, কলিকে আদর করিয়া থাকেন। যেহেতু কলিতে কেবল 
সংকীর্তনেই সকল পুরুষাথ প্রত্যক্ষরূপে লাভ করা যায়। 

ন হাতঃ পরমে। লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ ৷ 

যতে। বিন্দেত পরমাং শক্তিং নস্যতি সংস্থতিঃ ॥ 

এই কলিযুগে যে সকল মানব সাংসারিক কাধ্যে বুথা ঘুরিয়। বেড়ায়, 

তাহাদের সংকীন্তুন অপেক্ষা পরম লাভ আর কিছুই পাই। যেহেতু সংকী- 
তন দ্বারা পরম শান্তি লাভ হয়, এবং পুনজন্সিও নিবারিত হইয়া থাকে । 

কলির দোষ-গুণের বিষয় ভগবান্ শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন-_- 

কলেদেণষনিধে রাজন্ অস্তি হোকে। মহান্ গুণ । 

কীর্ভনাদেব কৃষ্ত্ত মুক্তসঙ্গ: পরং ত্রজেৎ ॥ 
হে মহারাজ, কলিকাণ সকল-দোষের আকর হইলেও, তাহার এই 

একটি মহান্ গুণ আছে যে, মনুষ্য কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করিলেই সংসারা- 
সক্তি-শৃন্য হইয়া ব্রন্মপদ্ প্রাপ্ত হইতে পারে । 
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তন্মাৎ সংকীর্তনং বিষ্োজগিন্মঙ্গলমংহসাং । 

মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিক-নিষ্কৃতিম্ ॥ 

হে পরীক্ষিৎ, সেই হেতু হরিনাম-নংকীত্তনই জগতের মঙ্গলজনক এবং 
মহাপাপেরও শ্রেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। 

ংকীত্ত্যমানো ভগবাননস্তঃ 
শ্রস্তানুভাবে! ব্যসনং হি পুংসাম্। 
প্রবিষ্ট চিত্তং বিধুনোত্যশেষং 

যথা তমোইর্কোইবভ্রমিবাঁতিবাতঃ ॥ 

ভগবান্ অনস্তের নাম সংকীর্তন করিলে অথব। তাহার লীলাকথ! 

শ্রবণ করিলে, তিনি চিত্তমপো প্রবিষ্ট হইয়া, সূর্য যেমন অন্ধকার নষ্ট 

করেন এবং প্রবল বাফু যেমন মেঘকে নষ্ট করে, লেইব্ধপ মানবের অশেষ 

বিপদ্ নষ্ট করিয়া থাকেন। 

শ্রীমদানন্দাচাধ্য কাঁত্তনের মাহাত্ম্য এইরূপ বলিয়াছেন-- 

চেতোদর্পণ-মাজ্জনং ভব-মহাদাবাগ্রিনিব্বাপণং 
শ্রেয়-কৈরব-চক্ট্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্। 
আনন্দান্থুধিবদ্ধনং প্রতিপদং পুর্ণামৃতাত্বাদনং 
সব্বাতন্সপনং প্রং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥ 

শ্রীকফের নাম সংকীর্তুন চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, সংলাররূপ 

মহাদাবানলকে নির্বাণ করে, স্থুমঙ্গলরূপ কৈরব কুস্থমে (শালুক ফুলে ) 
জ্যোৎন্না বিতরণ করে, বিদ্যারূপ ( তত্বজ্ঞানরূপ ) বধূকে উজ্জীবিত 

করে, আনন্বরূপ সমুদ্রকে বর্ধিত করে, পদে পদে পূর্ণ অস্বতরঞ্জে, 

আস্বাদন করায় এবং সর্বশরীরকে আপ্লুত করে। অর্থাৎ কৃষ্চনাম-সংকী- 
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সপ উঠ জলা হত ইনি ভি সঠিক ৬ এম * ৪ জী উজ লিল ছে লাস ত % তি লিগা জি তীর সিসির জট সর ছিল 

সনে চিত্শুদধি হয়, নি বৈরী, ঘটে, (সৌভাগ্য: সঞ্চার হয়, তত্বজ্ঞান 

জন্মের তদনস্তর সচ্চিদানন্দানভূতি ও পূর্ণামৃতাম্বাদন হয়, এবং সর্ববাঙ্গ 

অধৈত-্রদ্ষকূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়! যাঁয়। ফলিতার্থ__নামসংকীর্ভনে 

যথাক্রমে ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও মুক্তি ঘটিয়] থাকে। 

যেরূপ ভাবে নামসংকীর্তন করিতে হয়, তাহ।ও শ্রীত্রীচৈতন্তদেৰ স্বয়ং 

বলিয়া গিয়াছেন-_ 

তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষুন! । 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ। হরিঃ ॥ 

তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইয়া, তরু অপেক্ষা ও সহিষ্ণু হইয়া, অভিমান-শৃন্ত 

হইয়া এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া হরিনাম কীর্তন করিবে। 

স্সেহ নীচগামী, অতএব ষদি ভগবানের স্েহলাভের আশ। থাকে, তবে 

তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইতে হইবে । আরও, জলের ন্বভাব নিম্নামুখেই 

প্রবাহিত হওয়া ; সেইজন্য তৃণ অপেক্ষাও যে নীচ হইতে পারিবে, শ্রী- 

হরির কৃপাবারি তাহার দ্রিকেই ধাবিত হইবে । 

বুক্ষ শীত আতপ বাত বৃষ্টি সকলই সহা করে; সেই সহিষ্টণতার পুর- 
স্কারস্বরূপ চন্দ্রের অযুতময় কিরণ প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে ফলধারণের শক্তি 

লাভ করে। অতএব ধাহার। বৃক্ষ অপেক্ষ। সহিষু হইয়৷ নামকীর্তন 
করিবেন, তীহার। কৃষ্ণচন্দ্র স্থধাময় ন্সেহরপ লাভ করিতে এবং চতুর্ববর্গ- 

ফল বূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। 

অভিমানেই জীবের সর্বনাশ ঘটিয়াছে । আমি কর্তা, আমার স্ত্রী, 

আমার পুত্র, আমার ধন, আমার গৃহ--এই অভিমানেই জীবকে নানাকষ্ট, 

নানা ছুংখ ভোগ করিতে হইতেছে । অতএব মানবের কর্তব্য যে, আত্মা- 
ভিমান ত্যাগ করিয়। সেই হরিকেই আত্মসমর্পণ করা । হে প্রভো, তুমি 

যাহা করাইতেছ, আমি তাহাই করিতেছি--ত্বয়। হৃধীকেশ হৃদি স্থিতেন 

সি হা ই ভি ০৮, প্রি জা সার পপ তল উ৪ ও এ পি সত পদ 
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যথা নিযুক্তোহস্মি তথ! করোমি”। স্থতরাং যাহ করিলাম, তাহা তৌমা- 

রই করা হইল, অতএব তুমিই তাহার ফলভোগী হও-_“যৎ কৃতং ষৎ 
করিষ্যামি তৎ সর্ববং ন ময়া কৃতম্। ত্বয়। কৃতত্ত ফলভূক্ ত্বমেব মধুস্দন ॥: 

আমি যৃড়, কিসে আমার শ্রেয়ঃ হইবে তাহ। আমি জানি না, তাহা 

জানিবার আমার শক্তিও নাই; তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি পরম পিতা, আমি 

অকৃতী অধম তনয়; তুমিই আমার শ্রেয়োবিধান কর।” এই বলিয়। 

তাহাকেই সকল ভার দেওয়া কর্তব্য। তাহ। হইলে-- 

বিশ্বস্ যঃ স্থিতিলয়োন্ভবহেতু-রাছ্যো 
যোগেশ্বরৈরপি ছরত্যয়-যোগমায়ঃ। 

ক্ষেমং বিধাস্ততি স নে ভগবাংস্ত্্যধীশ- 

স্তত্রাম্মবীয়-বিমুশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥ 

যিনি জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু, ধিনি সকলের আদি, ধাহার 

ষোগমায়া যোগীন্দ্রগণও অতিক্রম করিতে পারেন না, সেই গুগত্রয়ের 

নিয়ন্ত। ভগবানই,যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহ! করিবেন । সে বিষয়ে, 

আমাদের কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই । করিলেও তাহাতে 

কোনও ফল হইবে না; যেহেতু তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাধ্যই 
হইতে পারে না। 

অন্তের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করাও কর্তব্য । কেননা, যাহার 

নিজের শ্বভাব যেরূপ, তিনি অপর কাহাকেও সেইরূপ স্বভাব-সম্পন্ন 

দেখিলে তাহার উপর প্রীত হইয়া থাকেন। 

ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং জগন্মান্ত হইয়াও অপরের যথোচিত মানবদ্ধন 
করিয়াছেন -ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষ-স্থলে ধারণ করিয়াছেন; ব্রাক্ষণের 

অপমান করিয়াছিল বলিয়া আপন প্রিয় পার্ষদ জয় ও বিজয়কে তিন জন্ম 

অন্থরত্ব ভোগ করাইয়াছিলেন ; স্থতরাং তিনি যাহাকে অন্থের প্রতি সম্মান 



২২ হরিভক্তি। 
পি পাস্টিলি জিপি সি লি % লাস শিলা পাত ছিল জল সিল ছ লাছ লা তি পাহল ছি লািলাসছি তি ও সলিল লাতিন খলিস্িপীসটিলকচিল অক সিভি লসর ছিল সিল 

প্রদর্শন করিতে দেখিবেন, তাহার প্রতি সবিশেষ প্রীত ও ও প্রসন্ন হই. 

বেন সন্দেহ নাই। আরও, ভগবান্ আত্মা রূপে সকল পদার্থেই বিদ্যমান 

রহিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া সকলকেই সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে 

শেষে আমরা “সর্ববৎ বিষুময়ং জগৎ” দেখিতে পাইব। 

চি ভাত জিত ছি ও ঈ৪৯ঠ আর ছিঠ লী তান লতা 

সংকীর্তনে খোল-করতাঁলাদির উপকারিতা । 

খোল (মৃদঙ্গ ), করতাল, শির্গ৷ ( বিষাণ ), হাততালী, নৃত্য ও লুণ্ঠন 

-এই কয়টি সংকীর্তনের অঙ্গ । যে কারণে সংকীর্তনে এগুলি নিতান্ত 

আবশ্যক, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত কর] যাইতেছে। 

মৃদঙ্গ | 

মৃদর্জের বোল-_ধিক তান্। ধিক ভান; ধিগেতান্। এহ বোলে 

মুদঙ্গ বলে কি, তাহা পণ্ডিতের স্থির করিঘাছেন-- 

যেষাং শ্রীমদ্যশোদা-স্থতপদ-কমলে নাস্তি ভক্তিননরাণাং 
যেষা-মাভীরকন্যা-প্রিয়গুণ-কথনে নানুরক্তা রসজ্ঞ | 

যেষাং শ্রীকৃষ্ণচলীলা-ললিত-গুণকথা-সাদরৌ নৈব কণোঁ 
ধিক্ তান্ ধিক তান্ ধিগেতান্ কথয়তি 

নিতরাং কীর্তনস্থো মৃদঙ্গ? ॥ 

শ্রীমান্ যশোদাক্ুত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে যাহাদের ভক্তি নাই, 

“ধিক তান্”--তাহাদ্িগকে ধিক। গোপীবল্লভ শ্রীরুষখের গুণকীর্তনে 
টি 

যাহাদের জিহ্বা আসক্ত নহে, “ধিক তান+- তাহাদিগকে ধিকৃ। যাহাদের 



সং "মাহাত্ম্য । ২৩ 

কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথ! শ্রবণে অন্থরক্ত নহে, “ধিক এতান্”_ ইহা- 

দিগকে ধিকৃ। কীর্তনকালে মৃদক্গ এই কথাই বলিতে থাকে । 
মৃদরঙ্গের এই বোল শুনিয়া, এই ধিক্কার বুঝির়া, অপরেও হরিসংকীর্তনে 

যোগ দিতে পারেন; মৃদরঙ্গ দ্বারা এই উপকার পাওয়া যায়৷ 

করতাল । 

মৃত্যুং জয়েয়ম্ শমনং জয়েয়ম্ 

তৎকিস্করাংশ্চাপি স্থুখং জয়েয়ম্। 

শ্রুত্বেতি দূরাৎ করতালশব্দং 

সঙ্কীর্তকং তে খলু নোপয়নস্তি ॥ 

"মৃতকে জয় করিব, শমনকে জয় করিব, এবং তাহার কিন্কর- 

গণকেও জয় করিব।” করতালের এই শব্দ দূর হইতে শুনিয়৷ তাহার 
( অর্থাৎ স্ৃত্যু, শমন ও শমন-কিস্করগণ ) সংকীন্তনকারীর নিকটে আসিতে 

সাহস করে না। অতএব করতাপ দ্বাপ্না মহোপকার সাধিত হয়। 

বিষাণ। 

নামসম্থীর্তনোস্ত ত-ভক্তিখ্াত-মনোমলঃ | 

অপসার্য্েত ফুৎকারৈ-ধিষাণনলবত্মনা। ॥ 

নামসহ্ীর্তনে যে ভক্তি উৎপন্ন ভয়, তাহাই অগ্রিহ্বরূপ হইয়। 

মনোরূপ স্থবণের ময়লা ছাড়াইয়া দেয়, তাহার পর বিষাণবূপ 

নলে ফুৎকার দিলে, সেই ময়লা উড়াইয়া বিষাণ বিশেষ উপকার 

সাধন করে। 



২৪ ইরিভস্তি। 
পিসি শালি সলিস্পিপিসিলিসসসসিপ সস লালসা লী লী পারি লো পি সিসি লি লিও পাস ওলা সপ 

করতালি । 

দেহাগকৃত-গেহানি পাপপক্ষিকুলাগ্হে! । 
অপসারযিতুং শশ্বৎ করতালী প্রদীয়তে ॥ 

দেহরূপ বৃক্ষে যে পাপরুূপ পক্ষী সকল বাপা বাধিয়া আছে, 

তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্যই মাঝে মাঝে হাততালী দিতে হয়। অতএব 
হাততালীতেও উপকার আছে জান। যাইতেছে । 

নৃত্য ও লুণন। 

এতাবন্তি দিনানি কর্ম নিরতো! বুদ্ধ! ব্বয়াযাপয়ং 
দূরে চাস্মি ততো! জগৎ-পিতুরহো ছুঃখঞ্চ নাপাগমৎ। 

নৃত্যাম্যগ্ভ তছুন্নয়ন্ ভূজযুগং বালায়মানঃ পুনঃ 

ক্রন্দংশ্চাপি লুঠামি মাং করুণয়। ক্রোড়ে স কুয্যান্ন বা ॥ 

নিজের বুদ্ধিতে কম্ম করিয়া এতদিন যাপন করিলাম, কিন্তু হায়! 

তাহাতে জগৎপিত! হইতে দুরেই পড়িলাম এবং ছুঃখও দূর হইল না। 
তাই আজ আবার শিশুর স্তায় আচএণ করিয়া, বাহু তুলিয়া নৃতা করি- 
তেছি এবং শেষে কী দিয়া ধৃলায় গড়াগড়ি দিতেছি, দেখি তিনি দয়া করিয়া 
এবার আমায় কোলে করেন কি ন|। 

পুত্র আবদার করিয়া, হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে, পিতাকে 

ডাকিতে থাকিলে, পিত| তাহাকে আদর করিয়। কোলে লইয়৷ থাকেন। 

তাহাতেও যদি না লন, তবে পুত্র কাদিয়! গড়াগড়ি দিলে পিতা তাহাকে 
কোলে ন৷ করিয়া, আর থাকিতে পারেন না; এই জন্ই সন্থীর্তনে নৃত্য 

ও লুণ্ঠন করিতে হয়। অতএব নৃত্য ও লুষঠনে যে বিশেষ উপকার পাওয়া 
যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 



নামে নারদাদি খধষি পেয়েছেন তত্ৃজ্ঞান | 

( ব্যা-নারদ-সংবাদ--ভাগবতে ) 

নারদ বলিলেন__হে মহ্ষে, আমি পূর্বজন্মে দাসীর পুত্র ছিলাম। 

আমার মাত এক ব্রান্ষণের ভবনে দাস্তবৃত্তি করিতেন। একদা সেই 

ব্রাহ্মণের আলয়ে কতিপয় যোগী আগমন করিয়া চারি মাস অবস্থিতি করি- 

যাছিলেন । আমাকেই তীাহাদিগের পরিচধ্যায় নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। 

আমি বালক হইয়াও ক্রীড়া ও চণলত "রিত্যাগপূর্ববক প্রশাস্তচিত্বে 
তাহাদগের শুশ্রষ! করিতে লাগিলাম দেখিয়া) তাহার। আমার প্রতি পরম 

পরিতুষ্ট হইলেন । আমি তাহাদিগের অনুমতিক্রমে তাহাধিগেরই তুক্তা- 
বশিষ্ট অন্ন ভক্তিনহকারে ভোজন করিতাম, তাহাতেই আমার পাপক্ষয় 

হইল এবং ধর্খে অন্ুরগ জন্মিতে লাগিল । তীহারা সতত মনোহারিণী 

হরিকথ| কীর্তন করিতেন, আমি একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করিতাম, 

তাহাতে হরিপদে আমার মতি উৎপন্ন হইল। নেই যোগিগণ চারি মাস 

সেখানে বাস করিরাছিলেন। এতাবৎকাল হরিকথা শ্রবণ করায় হরির প্রতি 

আমার একান্ত ভক্তির উদ্রেক হইয়াছল। তাহ! দেখিয়া সেই কৃপালু মুনিগণ 

গমনকালে আমাকে ভাগবত-ধশ্ব উপদেশ দিয়/ছিলেন। তাহাতে আমি 

শিক্ষা করিলাম যে, যে কোনও কর্খ করা যাউক না কেন, তাহা যদি 

শ্রীকষে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে তন্বারা সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে-_ 

কম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যেমন ঘ্বৃত ভক্ষণ করিয়া কোনও রোগ 

উৎপন্ন হইলে, সেই স্বৃতই দ্রব্যান্তর-সম্পর্কে ওষধরূপে তাহার প্রতিকার 

করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ যে কন্ম দ্বারা সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে, সেই 
কম্মই হরিতে সমগিত হইলে সংসারবন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হয়। সংসারে 
থাকিয়৷ যাহাতে ভগবানের প্রীতিনাধন হয়, এরূপ কম্ম করিলে, তদ্বার। 



২৮ হরিতক্তি | 
কল তত পা তি টি সনি হিসি পতওটা ও লি জানি এত লী? তা» ক ৫ সি সন উপ ছিতরী ছি 

সনৎ্কুমারাদি খবিগণ, পিতা কত ক প্রজ্াস্থপ্টি-করণে আদিষ্ট হইয়া, । সে 

আদেশ অবহেল! করিয়া, হরিনাম কীর্তন করত মুক্তিপথের পথিক ্ইয়া- 

ছেন। আমিও ঈশ্বরদত্ত এই বীণাযোগে হরিনাম গান করত সর্বত্র পরি- 

ভ্রমণ করিতেছি । ইহাতে আমার স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই সংসাধিত 

হইতেছে । কারণ, আমি যখনই ভগবানের গুণগান করি, তখনই তিনি 

আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দরিয়া থাকেন, এবং বিষয়াসক্ত মানবগণও সেই 

হরিনাম শুনিয়া অনায়াসে ভবসিন্কু পার হইতে পারেন। কামলোভাদি 

বার। মলিনীভূত যে চিত্ত, তাহ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনে যেরূপ নিশ্মল 

হইয়া থাকে,যম-নিয়মাদি-যোগাবলম্বনে সেরূপ হইতে পারে ন1। 

হরিভক্তির এই মাহাত্ম্য আমি গুরুর নিকট শুনিয়াছি, শাস্ত্রে অধ্যয়ন 

করিয়াছি, এবং স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়। বলিতোছি ; সুতরাং এ বিষয়ে 

কাহারও সংশয় কর। উচিত নহে । 

এই বলিয়৷ দেবষি, মহধির নিকট বিদার়-গ্রহণপূর্ববক, বীণ। বাজাইযা 
হরিগুণ গান করিতে করিতে, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মহুধি 

বেদব্যানও' সরস্বতীন্দীর পশ্চিম তীরে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বদরিকাশ্রমে গমন 

করিয়া, স্ুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, আচমনপূর্ববক, নারদের উপদেশান্ুসারে 

ভগবচ্চিন্তায় মনোনিধেশ করিলেন। ভক্তিপ্রভাবে তাহার মন যখন 
নির্মল ও নিশ্চল হইল, তখন তিনি জ্ঞাননেত্রে দেখিতে পাইলেন যে-_- 

সচ্চিদানন্দময় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বর শ্রীহরি বিগ্ভাশক্তি দ্বার। অবিদ্যাকে 

পরিচালিত করিতেছেন, জীবাত্ম। শ্বয়ং ত্রিগুণাতীত হইয়াও সেই অবিদ্যার 

বশে বিমোহিত হইয়। আপনাকে জিগুণাশ্রিত কর্তা ভোক্ত। বলিয়। বিবে- 

চনা করেন; এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বার! জ্ঞানলাভ করিলেই এই 

'অবিষ্ভ।-জনিত সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। এইকরুপে 

মহধি স্বয়ং এই তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, অজ্ঞলোকদিগের উপকারার্থে শ্রী- 

মদ্ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন । সেই সংহিত। শ্রবণ করিলে পরম- 



পামে তত্বজ্ঞান। ২৯ 
1 ছিল ছি উল ছিল সিল ছি তি সিল সিল সিসির সিটি এছ লা ৯ পো সিলা৯ পাস লী ০৫ স্পা ল ছল সিসি লাস রী লা রা লি কি রা বি লি লা লা লী লা 

পুরুষ ্রহরির প্রতি নিন ভক্তি উৎপন্ন হয়। সেই তক্কির ফলে শোক 
মোহ ও ভয় বিদুরিত হ্ইয়া যায়। সেই সংহিতা রচনা ও সংশোধন 
করিয়া, মহষি প্রথমে আপন পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। 
এবং পরে প্রসন্নচিত্তে ও কৃতারথন্মন্য হইয়া সমধিক হ্ৃরয়োচ্ছাসে জগতের 
লোককে সাদরে বলিয়া গিয়াছে ন-_- 

শসিলী সি ইলাসিত উঠ সাত 0৯ ৮৭ ০ ৪ লিভ 

নিগম-কল্পতরো-গলিতং ফলং 

শুকমুখা-দম্বৃতদ্রব-সংযুতম্। 

পিব্ত ভাগবতং রস-মালয়ং 

মুহুরহো। রসিকা ভূবি ভাবুকাঃ ॥ 

ধাহাদের রসবোধ আছে এবং রসের তারতম্য বুঝিবার সামর্থ্য আছে, 

তাহাদিগকে আমি বলিতেছি যে, তোমরা এই ভাগবতরূপ ফল পান কর। 

ইহা! যে-সে বৃক্ষের ফল নহে; বেদরূপ কল্পতরুর ফল। কল্পতরুর ফল 

স্বভাবতঃই সুম্বাহুতর, তাহাতে যদি শুকের (টিয়া! পাখীর) মুখ্রষ্ট হয়, তাহা 

হইলে সুস্বাহুতম হইয়া থাকে, এইবপ প্রসিদ্ধি আছে। এই ভাগবতও 

একে বেদরূপ কল্পতরু ফল, তাহাতে আবার শুকের মুখ হইতে বিগলিত 

হইয়াছে | ফল যদি উচ্চ স্থান হইতে একেবারে ভূতলে পতিত হয়, তাহা 
হইলে খণ্ডিত হইয়। যায় ; রসেরও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। তাই বলিতেছেন, 
এ ফল একেবারে ভূতলে পতিত হয় নাই। ইহা পূর্ব বৈনুঞঠধামে ছিল, 
সে স্থান হইতে ভগবান্ নায়ায়ণ ব্রহ্মাকে প্রদান করেন, ব্রহ্ম! নারদকে 

দেন, নারদের নিকট হইতে আমি প্রাপ্ত হই। কিন্তু পিতার স্বধশ্ম এই যে, 
উত্রুষ্ট খাদ্য বস্ত পাইলে তাহ। পুত্রের মুখে তুলিয়! দিয়া পরম তৃপ্তি লাভ 
করেন; তাই আমিও আমার পুত্র শ্রীশুকদেবের মুখে ইহা তুলিয়। দিয়া- 

ছিলাম; তাহার পর তাহার শি্তপ্রশিষ্যাদি দ্বারা ক্রমশঃ ভূতলে আসিয়া 

পড়িয়াছে , স্থতরাং ইহ অথণ্ডই আছে; সমগ্র-রসে পরিপূর্ণ ই রহিয়াছে । 



2৩ হরিভক্তি । 
রাস হিসি ০ হত পা | পিস সপ এ এ ৬ পাপা ক, আল ৯০ লি তা পল ০ 

বিশেষতঃ ইহা খন আমি আপন একমাত্র পুত্রকে খাইতে দিয়াছিলাম, 

তখন কুফল ভাবিয়। পান করিতে কেহ সন্দেহ করিও না । কল্পতরুর ফলে 

যেমন অমুতময় দ্রব থাকে, এ ফলেও সেইরূপ অমুতময় অর্থাৎ পরমানন্দরূপ 

দ্রব আছে। অন্ত ফপের ত্বক্ অষ্টি ( খোসা-আটি) প্রভৃতি অনেক হেয়াংশ 

থাকে, এ ফলের তাহ। নাই ; ইহ! কেবলই রন। তাই তোমাদিগকে ইহ! 

( “ক্ষণ করিতে ন। বলিয়। ) “পান? করিতে বণিতেছি । ঠামর] ইহার 

সকল অংশই পান কর। রস বদি ভূঙলে পতিত হয়, তাহ। ধুলি-শোধিত 

হইয়৷ যায়; সেই জন্যই ইহাকে ফল বপিতেছি। আবার, কেবল “ফল; 

বলিলে তাহাতে ত্বক্ অষ্টি প্রভৃতি হেয় অংশ থাক সম্ভব; কিন্তু ইহাতে 

কিঞ্চিম্মাত্রও হেয় অংশ শাই বলিয়। ইহাকে 'রস*ও বলিতেছি । অতএব 

ইহাকে ফলাকার রসমাত্র বলিয়াই জানিবে। ইহা একবার পান করিয়াই 

অথবা তৃপ্থিলাভ অর্থাৎ মোক্ষল/ভ কাঁরয়াই পরিত্যাগ করিও না। ইহ! 

নিরস্তরই পান করিবে এবং মোক্ষলাভ হইলেও পান করিবে 1৮ এ কথা 

বলাই বাহুল্য ; ষ্বে হেতু তাহা ন! করিয়! তোমরা থাকিতেও পারিবে না । 

কারণ, হরিকথামুতের এমনই গুণ যে, তাহা। একবার পান করিলে তৃপ্ধি 

হয় না; পুনঃপুনঃ পান করিতেই ইচ্ছ। হইয়া থাকে । তাই শৌনকাদি 
-ঁধিগণ সত গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন-_ 

বয়ন্ত ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে । 

যৎ শৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাছু স্বাছ পদে পদে ॥ 

আপ আসি বল উফ 

আমরা উত্তমঃশ্সোক শ্রীহরির কথায় তৃষ্চিলাভ করিতেছি না, অর্থাৎ 

আমাদের ইচ্ছাবিরতি ঘটিতেছে ন|। যেহেতু সেই হরিকথা রগঞ্ঞ ব্যক্তিরা 

শ্রবণ কৰিলে পদে পদে স্বাহু বোধ করেন, প্রতিক্ষণে তাহার! নৃতন নৃতন 

স্থম্বাদ অনুভব করিয়া থাকেন। 

ইহার তাৎ্পধ্য এই যে-_ত্রিবিধ কারণে তৃষ্টিবোধ (আহারে অনিচ্ছা) 



ঞবোপাখ্যান। ৩১ 

হইয়া থাকে ? যথা--( ৯) উদর পরিপূর্ণ হওয়া, (২ )রসবোধ ন। থাকা, 

(৩) পুনঃপুনঃ একপ্রকার রসেরই খ্বাদ গ্রহণ করা। স্থতরাং হরিকথা- 

মৃত যখন শ্রবণ করিতে অর্থ[ৎ কর্ণপুটে পান কারতে হয়, তখন শ্রবণেক্দ্িয 

আকাশাত্মক বলিয়া, তাহ। কিছুতেই পরিপূর্ণ ২য় ন।; “রসজ্ঞ” বলায় পান- 

কারাদিগেক্ রসবোধেরও অসস্ভাব নাই; এবং প্রতিক্ষণে নৃতন নূতন 

হ্স্বাদ অনুভব করায় একবিধ রসেরও সম্ভাবনা! নাই। এইজন্তই 

হরিকথাম্ৃত-পানে কেহ্হ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন ন|। 

আবার মুক্তিলাভ করিয়াও নারদাদি মুনণিগণ ইরিকথা৷ পরিত্যাগ 

করিতে পারেন নাহ, হহাও দোখতে পাঁওয়। যায়। যথা, স্থতের উক্তি-_- 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো। নিগ্রন্থা অপুযুরুক্রমে । 

কুর্বস্তযহৈতুকীং ভক্তি-মিথভ্ভূতগুণো হরিঃ ॥ 
হরির গুণই এইরূপ যে, আত্মজ্ঞান-রত ও দেহাভিমানশৃন্ত মুনিগণও 

তাহার প্রতি নিষ্কাম ভক্তি করিয়। থাকেন। 

অহো! পরম আনন্দের বিষয় যে, ঈদৃশ দুলভ ফল আজি ভূম- 

গুলে আমাদের সুলভ হইয়াছে! 

ঞ্বোপাখ্যান। 

“করব নিয়ে নাম, হ'ল পূর্ণকম, 

গেল পুণ্য ধাম--দিব্য স্থান ।* 

্বায়ভুব মুর দুই পুত্র--প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের সুনীতি 
ও স্থুরুচি নামে ছুই পত্রী ছিলেন। স্থ্নীতির গর্ভে গ্রব, এবং স্থ্রুচির 
গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করেন। রাজা স্ুরুচির প্রতিই অত্যন্ত আসক্ত হইয়৷ 

উঠিয়াছিলেন) স্থুনীতিকে ভালবাসিতেন না। একদিন তিনি উত্তমকে 



৩২ _হুরিতক্তি। 

ঠ ধর লী সত নীতি রি জনা চা সিল সিভি স্মিত ও সি হালা সি লী ওত তি সিডি জিকা সিএ তি ছি রী অর দস সিরা ছি) ভি সিল কা অপ ছিল শপ ছল ভা সি ছি বিটি জা সিসি সতী খনি লিলা দক ফলক তাতে 

ক্রোড়ে করিয়া লিং হাসনে বনিয়। আছেন, ্ কুচিও নিকটে ছিলেন, : এমন 

সময় পঞ্চমব্ষাঁয় বালক ঞ্রুব উপস্থিত হইয়া পিতার ক্রোড়ে উঠিবার জন্ত 

উৎস্থৃক হইলেন। রাজা স্ুরুচির সাক্ষাতে ঞ্রবকে ক্রোড়ে লইতে ও আদর 

করিতেও সমর্থ হইলেন না। পিতার অনার্দর দেখিয়া কব অভিমানে 

কাদিতে লাগিলেন। তখন স্ুরুচি গর্বভরে তাহাকে তিরস্কার করিয়! 

কহিলেন--ঞ্ুব! তুমিকি জান না যে, তুমি স্ুনীতির গর্ভে জন্মিয়াছ ? 
আমার গর্ভে যখন জন্মগ্রহণ কর নাই, তখন তুমি এ আসনে বসিবার 

অধিকারী নহ। যদি তুমি এই রাজাসানে বদিতে অভিলাধী হও, তবে 

তপস্ত। দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীহরিকে প্রীত করিয়া তাহার কৃপায় আমার 

গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর। 

ধরব, পিতার সম্মুখে বিমাতার এই দুর্ববাক্য শ্রবণ করিয়া! এবং পিতাকে 
নিরুত্তর দেখিয়া, দণ্ডাহত তূজঙ্গের গ্ভায় ক্রোধে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে 

ফেলিতে, রোদন করত মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন । স্থনীতি পুত্রের 

নেই অবস্থ। দেখিয়া এবং সকল কথা শুনিয়া, অধীর হৃইয়। বোৌঁদন ও বিলাপ 

করিলেন ! শেষে পুত্রকে সাস্বনা করিবার জন্য কহিলেন--বব্দ ! পরের 

উপর ক্রোধ করিও না। লোকে আপন আপন কম্মের ফল ভোগ 

করিয়। থাকে । স্থরুচি সতা কথাই বলিয়াছেন ;--আমি এমনই দুর্ভাগ। 

যে, রাজা আমাকে ভাধ্য। বলিয়া পরিচয় দিতেও লঙ্ক্িত হন; অতএব 

তুমি যখন আমার গর্ভে জন্মিয়াছ, তখন তোমার রাজাসন-লাভে অধিকার 

নাই । তোমার বিষাতা তোমাকে যাহ! বলিয়াছেন, এখন তুমি তাহাই 

কর;--যদি তুমি উত্তম আমন লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, 

তবে শ্রীহরির পাদপপ্প আরাধন1 কর । তাহার পাঁদপদ্ম আরাধনা করিয়াই 

্রক্ম! সর্বলোক-পুজিত ব্রদ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তোমার পিতামহ 

মনু অন্তের সুদুল'ভ পাধিব স্থুখ ও মুক্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব 

বৎস, তুমিও সেই ভক্তবৎসল ভগবান্কে একাগ্রমনে ভজনা৷ কর। সেই 
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পল্মপলাশলোচন হরি ভিন্ন তোমার ছুঃখহারী আর কাহাকেও আমি 
দেখিতেছি ন!। 

ঞ্ব জননীর এই কথা শুনিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন দ্বার দুঃখাবেগ প্রশমিত 

করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন । ইত্যবসরে দেবধি নারদ 

আসিয়। সন্সেহবচনে ঞ্বকে কহিলেন--বৎন ! তুমি বালক; এখন তুমি 

ক্রীড়াতেই রত আছ । তোমার আবার মান অপমান কি? যাহাদের 

মানঅপমান-বোধ হইয়াছে, তাহাদেরও অসন্তোষের কারণ কিছুই নাই। 

যেহেতু সকলে স্বমন্ব কম্মের কলভোগ করিয়া থাকে । অতএব আপন কর্ম- 

ফলে লোকে যখন যাহ। প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই তাহার সন্তুষ্ট থাক। উচিত। 

তোমার মাতা তোমাকে যে পুরুষের আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, 

তাহাকে সহজে পাওয়। যায় না, মুনিরা বহুজন্ম তপস্যা করিয়াও তাহাকে 

লাভ করিতে পারেন না; তুমি বালক হইয়া কিরূপে তাহার কৃপা লাভ 
করিবে? অতএব বৎস, তোমার এ নির্ববন্ধ নিতান্তই নিক্ষল বুঝিতেছি। 
যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহার আরাধনায় প্রবৃত হইও ; এক্ষণে 

এ কাধ্য হইতে বিরত হও । 

পরব কহিলেন--ভগবন্, আপনি দয়া করিয়া, আমাকে দর্শন দিয়া, যে, 

সকল উপদেশ প্রদ্দান করিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি 

না, বিমাতার দুর্বাক্য-বাণে আমার হৃদয় এতই জঞ্জর হইয়াছে যে, 

আপনার এ স্ুন্সিপ্ধ বচনামৃত তাহ হইতে বিগলিত হইয়া যাইতেছে । 

অতএব প্রভো, যাহাতে আমি সর্ববোৎকুষ্ট স্থান লাভে অধিকারী হইতে 

পারি, এক্ষণে দয়। করিয়া, আমাকে সেই উপদেশ প্রদান করুন। 

তখন নারদ বলিলেন-_-বৎস, তোমার গাতা তোমাকে ষে উপায় 

বলিয়৷ দিয়াছেন, তুমি তাহাই কর | যে ব্যক্তি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই 

চতুর্বিধ পুরুষার্থ কামনা করে, শ্রীহরির চরণারাধন। ভিন্ন তাহার আর অন্য 
উপায় নাই। অতএব তুমি যমুলীতীরে পবিত্র মধুবনে গমন কর। 

৮. 



৩৪ হরিভক্তি। 
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সেখানে থাকিয়! ও প্রত্যহ যমুনা-লে সান করিয়া, রান হানি 

পূর্বক প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার করিয়া, স্থিরচিত্তে জগদ্- 

গুরুকে ধ্যান করিবে এবং তাহার নাম জপ করিতে থাকিবে । তাহ! 

হইলেই তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমার নকল কামন। পূর্ণ করিবেন। 

অনস্তর পরব, দেবধিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার উপদেশা- 

নুনারে মধুবনে গমন করিয়া তপন্ঠায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিন দিন অস্ত্র 
ফল ভক্ষণ করিয়। প্রথম মাস, ছয় দ্রিন অন্তর গলিত পত্র ভক্ষণ করিয়। 

দ্বিতীয় মাস, নয় দ্রিন অন্তর জল ভক্ষণ করিয়! তৃতীয় মাস, এবং বার দিন 

অন্তর বায়ু ভক্ষণ করিয়। চতুর্থ মাস যাপন করিলেন। পঞ্চম মাসে, 

একেবারেই আহার পরিত্যাগ করিয়।, এক পদে স্থিরভাবে দাড়াইয়া, 

মনকে সকল বিষর হইতে বিরত করিয়া, হৃত্পদ্মে ভগবানের পাদপন্ম 

ধ্যান করিতে লাগিলেন । 

তখন ভক্তবৎদল ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না,_-ভক্তকে 

দর্শন দিবার জন্য মধুবনে উপান্থৃত হইলেন । ধুব তখন হৃৎপন্মে তাহাকে 

আর দ্রেখিতে না পাইয়। যেমন নয়ন উন্মীলন করিলেন, অমনি দেখিলেন 

--শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পীতান্থর শ্রীহরি গরুড়বাহনে তাহার সম্মুখে উপ- 
স্থিত রহিয়্াছেন! দেখিয়াই ভক্তিভরে ধরাতলে পতিত হইয়। তাহার 

চরণে প্রণাম করিলেন এবং উঠিয়। কৃতাগ্তলিপুটে স্তব করিতে উদ্যত 

হইলেন ? কিন্তু শাস্ত্জ্ঞান না থাকাগ্ধ ও বাম্পোদগমে কঠরোধ হওয়ায় স্তব 

করিতে সমর্থ হইলেন না, কোনও কথাও বলিতে পারিলেন না; কেবল 

অবিরল অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন । 

ভগবান্ বলিলেন-_বত্স, আমি তোমার অভিপ্রায় জানিয়াছি ; তুমি 

ষে কামনায় আমার আরাধন। করিতেছ, তাহ অন্যের পক্ষে ছল হুই- 

লেও আমি তোমায় প্রদান করিতেছি। যেস্থানে কেহ কখনও যাইতে 

পারে নাই, সেই সর্বোৎকৃষ্ট স্থান--ঞ্চবলোকে গমন করিবে । কিন্ত তাহ? 



ঞবোপাখ্যান। ৩৫ 

এক্ষণে হইবে না। তোমার পিতা তোমাকে রাজ্য দিয়া বন-প্রস্থান 
করিলে, তুমি ছত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্য পালন করিবে এবং তোমার 
ভ্রাত। উত্তম মৃগয়ার্থ বনে গিয়৷ ষক্ষহস্তে নিহত হইলে, তাহার মাতা 

স্থরুচি পুত্রান্বেষণার্থ বন-গমন করিয়। দাবানলে প্রবিষ্ট হইবে । তুমি বিবিধ 
ধজ্ঞে আমার আরাধনা-সহকারে রাজ্যপালন ও সব্ধবিধ স্থখ ভোগ করিয়। 

শেষে আমাকে স্মরণ করিও; সেই সময়ে তুমি সর্বোপরি-লোকে গমন 

করিবে । এই বলিয়। ভগবান্ অন্তহিত হইলেন । 

এইবরূপে ঞ্রুব পূর্ণকাম হইয়া ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজা 

পরম সমাদরে প্রত্যুদগমন করিয়া! মহাসমারোহে পুত্রকে লইয়! 

আসিলেন। স্থরুচি তখন গর্ব পরিহার করিয়া আন্তরিক স্েহভরে 

তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন। উত্তমও তাহাকে আলিঙ্গন 

করিয়া প্রেমাশ্র বর্ণ করিতে লাগিলেন। যাহার প্রতি শ্রীহরির রুপা 

হয়, তাহার আর শক্র থাকে না; সকলেই তাহার মিত্র হইয়া উঠে। 

তখন স্থনীতি প্রাণাধিক পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়। পরম আনন্দ অনুভব 

করিতে লাগিলেন । 

কিয়দিন পরে রাজা, পুত্র প্তরবকে যোগ, বয়স্থ ও প্রজাগণের অনুরাগ- 

ভাজন দেখিয়া, সকলের সম্মতিক্রমে তাহাকে রাজা প্রদান করিয়! স্বয়ং 

বানপ্রস্থধন্ম গ্রহণ করিলেন । 

প্বও বহুসহম্র বংসর রাজ্য পালন করিয়া, আপন পুত্রকে রাজ্যভার 

অর্পণপূর্ববক, জগৎকে মায়াময় ভাবিয়া, হরি-পাদপস্মেই মন সমর্পণ করি- 

লেন, এবং ভক্তিভরে পুলকিত-শরীরে প্রেমাশ্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে 

বদনে অবিরত হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিষু- 
রূপধারী দুইজন বিষুদুত দিব্য বিমান লইয়া উপস্থিত হইলেন। ঞ্ুব 
তাহাদিগকে দেখিয়! প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্লিপুটে দণ্ডায়মান হইলে, তাহার! 

বলিতে লাগিলেন--মহারাজ! আপনি পঞ্চবর্ষ-বয়ংত্রম-কালে কঠোর 



৩৬ হরিতক্তি। 
৪ সিলীসি তাত হলো তত সিল কপিল অপি এ ৬ লাস লিপি শি ক লে ওত স্টিততিস্ধিপসিপনাি পিসি লি লাস তাত ৯িতীঈ্ীঈলাছ লী লাউ ল 

তপন্তা বারা: যে ধেরানিদেরকে শ্রীত করিয়া ছিলেন, আমর! বা ভাহারই 

অন্থচর। তাহার আদেশে আপনাকে লইবার জন্য এই দিব্য বিমান 

আনিয়াছি; এক্ষণে ইহাতে আরোহণ করিয়া, অন্যের এবং আপনার পিতৃ- 

পিতামহেরও অগম্য সর্বোত্ম স্থানে গমন করুন । 

এই কথা শুনিয়! পরব সকলকে প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে বিমানে 

আরোহণ করিলেন; অমনি দেবছুন্দুভি নিনাদিত হইল, পুষ্পবৃষ্টি হইতে 

লাগিল এবং গন্ধর্বগণ গান আরম্ভ করিল। তৎকালে ঞ্রুব তাঁহার 

জননীকে স্মরণ করায় বিষুদুতের। বলিলেন_-এঁ দেখুন, আপনার মাত। 
অগ্রেই বিমানারোহণে চলিয়াছেন। এইবপে ঞ্ব হরিনামোচ্চারণ-ফলে 

সর্বোত্তম দিব্যলোকে গমন করিয়া অদ্যাপি সেই স্থানে অবস্থান 

করিতেছেন। 

প্রহ্নাদ-চরিত 

“নামেরই ফলে, প্রহ্লাদকে নিলেন কৌলে, 
দয়াল হরি” 

কশ্তপপত্বী দিতির গর্ভে সর্ধপ্রথমে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নাঙে 

[ছুই অস্থর জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান্ হরি রপাতলমগ্র। ধরণীকে উদ্ধার 

করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া, তৎকার্য্ে বিদ্বকারী হিরণ্যাক্ষকে 

বধ করিয়াছিলেন। সেই ভ্রাভভৃবধের কারণে হিরণ্যকশিপু হুরির প্রতি 

একান্ত বিদছ্বেষবশতঃ হরিপরায়ণ দেবগণ ও ত্রাঙ্মণগণের উপর অত্যাচার 

করিতে, যজ্ঞনুষ্ঠটানে বাধ! জন্মাইতে এবং হবিঃসাধন গাভীগণের হিংসা 

করিতে! অনুচরবর্গকে আদেশ করিয়।, স্বয়ং স্বীয় প্রপিতামহ ব্রহ্মার 



প্রহনাদ-চরিত । ৩৭ 

আরাধনার্থ কঠোর তপন্তাচরণে প্রবৃত্ত হইল । দীর্ঘকাল-পরে ব্রন্ম। প্রসন্ন 

হইয়া বরদানে উদ্যত হইলে, হিরণ্যকশিপু প্রার্থনা করিল--বিধিস্ষ্ট 

কোনও জীব হইতে, গৃহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে, রাত্রে ও দিবসে, শূন্যে 

ও ভূতলে, অস্ত্রে ও শস্ত্রে তাহার মৃত্যু হইবে না; এবং সে? সমরে অজয় 

হইবে ও ত্রিভূবনে একাধিপত্ত্য লাভ করিবে। | 

্রহ্ধ। তথাস্ত বলিয়। প্রস্থান করিলে, হিরণ্যকশিপু অপ্রতিহত-বলবীর্ধ্য 

প্রভাবে ত্রিতুবন জয় করিয়া, পরম রমণীয় মহেন্দ্রভবনে বাম করিতে 

লাগিল। কালক্রমে তাহার চারিটি পুত্র জন্মিল, তন্মধ্যে প্রহলাদ সর্বব- 

কনিষ্ঠ; দৈত্যগুরু শুক্রাচাধ্য কার্ষযযোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করায় তণীয় 

পুত্র শও্ড ও অমর্কের উপর দৈত্য-বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার ভার আর্পত 

হইল। প্রহলাদ অগ্ঠান্ত অস্থর-বানকদিগের সহিত গুরুগৃহে বাস করিয়! 

অধায়ন করিতে লাগিলেন। 

একদিন টত্যপতি পরম স্সেহাম্পদ পুত্র প্রহনাদকে আনাইয়া 

ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞানা! করিলেন__বৎস, এতদিন গুরুপৃৃহে থাকিয়া 

যে সকল বিষয় শিক্ষ। করিলে, তন্মধ্যে যাহা সার বলিয়। বুবিয়াছ, তাহা 

আমাকে শুনাও । 

প্রহনাদ কহিলেন,পিতঃ আমি যে সার কথ শিখিয়াছি, তাহ! 

বলিতেছি, শুনুন £-_ ই 

অনাদিমধ্যাস্তমজম্ অবৃদ্ধিক্ষয়ম্যুতম্ । 

প্রণতোহস্মি মহাত্মানং সর্বকারণকারণম্ ॥ 

ধাহার আদি মধ্য 9 অন্ত নাই, যাহার জন্ম মৃত্যু নাই, যাহার 

হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যিনি সকল কারণের কারণ, সেই মহাপ্রভাব হরিকে 

প্রণাম করি। 

দৈত্যরাজ এই কথা শবনিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়। প্রহলাদের 



৩৮ হরিভক্তি। 
প্লাস লস রাস টিসি লা পা এ লাল লাই লা তি লাকি লিনা লিলা 2৬ ভা লা লা লী লা পর লী লা লা লি শি বাসি লী পা লী 2 লতি ৯6৬ লা ছি 

গুরুর দ্রিকে চাহিয়। কছিল-__ বিপ্রকুলাধম ! | একি? ? আমাকে অবজ্ঞা! 

করিয়৷ আমার পুত্রকে শক্রস্তৃতি শিখাইয়াছ ! 

গুরু ভীত হইয়। কাম্পতকলেবরে কহিলেন-দৈত্যেশ্বর ! আমার 

উপর ক্রোধ করিবেন না। আপনার পুত্র যাহা বলিতেছে, উহ। আমি 

শিখাই নাই। 

হিরণ্য । বৎস প্রহ্লাদ! কে তবেতোরে এরূপ শিখাইয়াছে ? 

তোর গুরু ত বলিতেছে - “আমি শিখাহ নাই ।% 

প্রহলাদ ।__বিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, পিত । 

নেই পরমাতু। হরি ভিন্ন কে কাহাকে কি শিখাইতে পারে ? 

হিরণা ।--হরি কে রে, ছুম্মৃতি? 

প্রহলাদ।--ধাহার পরম পদ যোগিগণের ধ্যেয় ও বাক্যের অগোচর, 

এবং বাহ। হহন্তে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ও যিনি স্ব়ংই এই জগণ্ 

সেই হরি পরমেশ্বর । 

ভিরণ্য ।--তোর কি মরিবার ইচ্ছ। হইয়াছে? মুর্খ! আমি পরমে- 

স্বর; আমার সাক্ষাতে অন্তকে পরমেশ্বর বলিতেছিস্। 

প্রহনাদ।--পিতঃ। ক্রোধ করিতেছেন কেন? তিনি কেবল 

আমার পরমেশ্বর নহেন; তিনি সর্বজনের এবং আপনারও পরমেশ্বর | 

হিরণ ।--কোনও ভূত বুঝি তোর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ; 

তাহার আবেশে তুই এক্প কথ বণলিতেছিস্? 

প্রহলাদ ।_-পিতঃ! তিনি ভূতও বটেন, ভূতেশ্বরও বটেন। কেবল 

আমার হৃদয়ে নয়; সেই ভূতেশ্বর আপনারও হৃদয়ে আছেন। তাহার 

আদেশে আপনি, আমি ও সকলেই নকল কার্য্য করিয়! থাকি। 

হিরণ্য ।_-ছুরাত্মাকে গুরুগৃহে লইয়া যাও। বিশেষ সাবধানে 

রাখিতে বল, যেন কোনও শক্রপক্ষ ছদ্মবেশে আপিয়। তাহাকে আর এব্প 

কুশিক্ষা না দেয়। 



প্রহলাদ-চরিত । ৩৯ 
পনি তই পে জে পিপি পতিত পিপি অল সিপিসছি াস্িপিলীস্িিউিপিউিপি (হল সিপাসি টি তি তা চি লাম লাস লাভার লা লা লাস লাখ লী 

আদেশমাত্র দেত্যগণ তাহাকে গুরুগৃহে রাখিয়া আমিল। প্রহলাদ 

সেখানে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন । 

কিযদ্দিন পরে হিরণ্যকশিপু প্রহ্নাদকে ডাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা 

করিলেন-_প্রহ্লাদ, আমাকে একটি শ্লোক শুন। দেখি। 

গ্রহলাদ কহিলেন - 

যতঃ প্রধানপুরুযৌ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্। 
কারণং সকলস্তাস্ত স নে বিঃ প্রসীদতু ॥ 

ধাহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ধাহা হইতে 

এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্বকারণ হরি আমাদের উপর 

গ্রসন্ন হউন। 

হিরণা ।--দৈত্যগণ! এই দুরাত্মাকে এখনি মারিয়া ফেল। এমন 

কুলাঙ্গার পুত্র প্রয়োজন নাই। 

আজ্ঞামাত্র অন্ুরের! খড়্গা লইয়া কাটিতে উদ্যত হইল | গ্রহ্লাধ 

কহিল-_হরি যখন আমাতেও আছেন এবং তোমাদের শস্ত্রেও রহিয়াছেন, 

তখন আমাকে কি কাটিতে পারিবে ? ূ 

দৈত্যেরা সে কথা বুঝিল না; প্রহনাদের উপর এক কালে শত সহম্র 

খড্গোর আঘাত করিল; কিন্তু সমস্ত খড়গই ভাঙ্গিয়৷ গেল ॥ প্রহ্লাদের অঙ্গে 

অল্লমাত্র বেদনাও হইল না। তাহ। দেখিয়া হিরণ্যকশিপু বলিল-__দুর্্মতি ! 

এখনও শক্রস্তব হইতে নিবৃত্ত হ', আমি তোকে অভয় প্রদান করিতেছি । 

প্রহলাদ ।--পিতঃ! ধাহাকে স্মরণ করিলে জন্মভয়, জরাভয়, যমভয় 

প্রভৃতি কোনও ভয়ই থাকে ন1, সেই হরি হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় 

«কোথায় যে, আপনি আমাকে অভয় দিবেন? 

হিরণ্য ।--দর্পগণ ! তোর! তীব্র'বিষযুক্ত দশনে দংশন করিয়া এই 

দুম্মতিকে এখনই সংহার করু। 



৪০ হরিভক্তি। 
শিপ নাছিল জিত ছি শি চাস টিসি শী লি ভি শনি টি নী ৬ ছি ভা ভাসি লাই তার ৮ 5. ভিপি ৪৯ তা চা রসি টিসি তা 0৯ তা লী তে 

আদেশ পাইয়া সর্গগণ প্রহলাদের র্বাঙ্গ দংশন করিল। প্রহ্লাদ 

হরিস্মরণে আনন্দমগ্ন থাকায় বিষের যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করিলেন ন।॥ 

সর্পগণ দৈতাযপতিকে কহিল-_প্রভে ! আমাদের দাত টুটিল, মণি ফাঁটিল, 

ফণায় বাথ হইল এবং হৃদয়ে কম্প ধরিল, তথাপি তাহার চম্ম ভেদ 

করিতে পারিলাম না, ও-কার্ধয আমাদের অসাধ্য; আমাদিগকে অন্য 

কার্যে আদেশ করুন । 

হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদের বিনাশার্থ দ্িগগজ সকলকে আদেশ 

করিলেন। পর্বতপ্রমাণ দিগ গজেব৷ প্রহ্লাদকে ভীষণ দস্ত দ্বারা প্রহার 

করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ্দের কিছুই হইল না; তাহা- 

দেরই দস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। 

প্রহলাদ কহিলেন-_-পিতঃ ! এই বজ্রপম স্থুকঠিন গজগস্ত সকল যে ভগ্ন 

হইল, ইহা আমার প্রভাবে নহে । হরিম্মরণের প্রভাবেই এরূপ হইয়াছে। 

হিরণ্যকশিপু তখন পপ্রহ্লাদকে দগ্ধ করিবার জন্য অন্ুরদিগকে অনুমতি 

দিল। অস্থরের। প্রবল অগ্নি জালিয়। তাহার মধ্যে প্রহনাদকে নিক্ষেপ 

করিল। প্রহলাদ কহিলেন--পিতঃ 1 এই প্রজ্বলিত হুতাশন আমাকে দগ্ধ 

করিতেছে নাঃ আমার বোধ হইতেছে, আমি যেন সশীতল পদ্মপত্রের 

উপর শুইয়া আছি | 

তখন প্রহলাদের গুরু দৈত্যপতিকে কহিতে লাগিলেন--টৈতোশ্বর, 

ক্রোধ সংবরণ করুন। আমরা আর কিছু দিন ইহাকে শিক্ষা! দিয়। দেখি, 

তাহাতেও যদি এ আমাদের কথ! না শোনে, তখন আমরাই কৃত্যা (আভি- 

চারিক কন্ম)) করিয়। ইহাকে বিনাশ করিব। দেত্যবর ইহাতে সম্মত 

হইয়। প্রহলাদকে আবার গুকুগৃহে পাঠাইয়। দিলেন প্রহ্লাদ সেখানে 

থাকিয়া গুরুর উপদেশ মত পাঠ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং যখন 

গৃহকম্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন অন্তান্ত দৈত্যবালকগণকে স্বয়ং এইরূপ 

উপদেশ দিতেন-_হে দৈত্যবালকগণ, তোমাদের নিকট আমি সার কথ! 



প্রহ্নাদ-চরিত। ৪১ 

বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরুরা বৃত্তির লোভে আমাদিগকে অসার কথা 

শিখাইতেছেন ; আমার সেরূপ কোনও লোভ নাই ; স্থতরাং আমি যাহা 

বলিতেছি, তাহা তোমব1 সত্য বলিয়া মনে করিবে । দেখ, এই সংসারে 

জন্ম-মৃত্যুর হাত কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। লোকে বারংবার 

জন্মগ্রহণ করিতেছে, বারংবার মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছে । জন্মগ্রহণে 

দ্রারণ জঠরযাতনা, জীবনধারণেও দেহাদ্দির ভরণপোষণে অশেষ যন্ত্রণা 

এবং মরণেও অসহা ঘমতাড়না ভোগ করিতে হয়। এই সকল ক্লেশ 

অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়--হরিভক্তি। অতএব হরিভক্তি গ্রহণ 

কর! সকলেরই কর্তব্য । এখন আমরা এই ছুলভ জন্ম লাভ করিয়াছি, 

কিন্তু পরে আবার কোন্ জন্ম হইবে, তাহার নিশ্চর নাই। এখন আমরা 

বালক আছি; কিন কবে আমাদের মৃত্যু হইবে, তাহার স্থিরত| নাই ! 

দীর্ঘজীবন লাভ করিলেও, যৌবনে একবার বিষয়রমের আম্বাদ পাইলে 

তাহ! সহজে ছাড়িতে পারিব ন।। বাদ্ধকে সামর্থ্যহীন হইতে হইবে, 
তখন কোনও কাধ্যই করিতে সম্র্থ হইব না। তাই বাল--:ই জন্মেই, 

বাল্যকাল হইতেই, বিষয়রসের আম্বাদ না পাইতে পাইতে, দেহ মন 

দুর্বল ন। হইতে হইতেই হরি-ভক্তিতে রত হওয়। সকলের অবশ্য কর্তব্য 

কন্ম। দেখ, হরিম্মরণে কোনও ক্লেশ নাই, অথচ তাহাতে সকল করেশের 

অবসান হইয়া থাকে । অতএব ভাই সকল, তোমর। আন্তরিক স্বভাব 

পরিত্যাগ করিয়া, নকল কাজ ছাড়িয়1, হরিস্মরণে রত হও, দিবারাত্ি 

বদন ভবিয়া হরি হরি বলিতে থাক। 

এ কথ! হিরণ্যকশিপুর কাণে উঠিল। তখন দে কুপিত হই বিষ- 
প্রদানে প্রহলাদের প্রাণ নংহার করিতে অনুমতি করিল | তাহার আদেশে 

পাচকের' প্রহলাদের অন্গে তীব্র বিষ মিশাইয়া দিল। প্রহলাদ হরিকে 

অর্পণ করিয়া সেই অন্ন ভোঙ্জন করিলেন। তাহার কিছুই হইল ন1। 

তখন দৈত্যরাজের আদেশে পুরোহিতেরা কৃত্যা উৎপাদন করিলেন । 



8২ হরিতক্তি। 
শির সিসি লি তা? ছিল উস ০ 

তাহাদের ম মন্ত্রবলে ল অশ্রিকৃণ হইতে ভীষণাকৃতি অগ্িষরী দেবতা ৷ আবিভূর্ত 

হইয়া প্রহলাদের বক্ষে শুলপ্রহার করিল। যে হৃদয়ে সর্ববশক্তিমান্ হরি 

বিরাজ করিতেছেন, সে হৃদয়ে লাগিয়।৷ বজ্র ভাঙ্দিয়৷ যার, শূলের কথা 
কি!! কৃত্যা-প্রয়োজিত সেই শুল শতখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন 
সেই কৃতা। পুরোহি তগণকেই দগ্ধ করিয়। ন্বয়ং অন্তহিত হহল। 

প্রহনাদ পুরোহিতগণকে বিপন্ন দেখিয়। “হরি, রক্ষা! কর” বলিয়া 

ধাবিত হইলেন এবং কহিলেন--হে জনার্দন, যাহারা আমার অনিষ্ট 

করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আম তাহাদের প্রতিও মিত্রভাব প্রদর্শন 

করিয়াছি ; আমার সেই সত্য প্রভাবে পুরোহি তগণকে বাচাইয়৷ দিন। এই 

বলিয়া প্রহনাদ যেমন পুরো1হতগণকে স্পর্শ করিলেন, অমনহ তাহার! 

স্স্থশরীরে বাচিরা উঠিলেন, এবং অন্তরের সহিত প্রহলাদকে নানাবিধ 

আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। 

হিরণ্যকশিপু এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়। গ্রহলাদকে ডাকাইয়া কহিলেন 

-গ্রুহলাদ ! ভোর এরূপ অসাধারণ প্রভাব কিরূপে জন্মিল ? ইহহ। তোর 

স্বভাবসিদ্ধ ? না, কোনও মন্ত্রাদি-জনিত ? 

গ্রহলাদ বিনীতভাবে বাঁশলেন--পিতঃ ! এ প্রভাব আমার স্বভাবনিদ্ধও 

নহে, মন্ত্রাদিজনিতও নহে; যাহার হৃদয়ে হরি থাকেন, তাহাদদেরই এহবূপ 

প্রভাব হইয়া থাকে । যে অন্যের আন চিন্ত। করে না, তাহার অনিষ্ট 

কিছুতেই হয় না, জানিবেন। আমি হরিকে সর্বভূতে অবস্থিত জানিয়া, 

কায়মনোবাক্যে কাহারও কখনও কোনও আঁনষ্ট করি না বলিয়াই 

আমারও কোনও অনিষ্ট ঘটিতেছে না। অতএব হরিকে সর্ববভূতময় 

জানিয়া সকলের প্রতি ভাক্ত কর। সকলেরই কর্তব্য । 

দৈত্যপতি এহ কথা শুনিয়া! ক্রোধান্ধ হইয়৷ অতুযুচ্চ প্রানাদশিখর 
হইতে পাষাণের উপর প্রহ্নাদকে নক্ষেপ করিতে আদেশ করিল। 

কিন্তু প্রহলাদ পাষাণের উপর ন৷ পড়িতে পড়িতেই, পৃথিবী প্রহ্লাদজননী 

লী তলার ছি? ৫6 ৫ দিত মিট ছিলি ভলাছিএ ছিল 5৪৯৪ উল ছি ছিত সরাছিতীত৯ সি হর হত ৯ এত লি ছিল সী তরিছি সিসির উঠি 2৯ ছল ৯৮ 
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এ পিস 

কয়াধূর বেশ ধারণ করিয়। আসিয়! তাহাকে ধারণ করিলেন। তখন 

হিরণ্যকশিপু মায়াবী শন্বরকে মায়া প্রকাশে গ্রহলাদকে মারিতে অন্থমতি 

দ্িল। শন্বরাস্থুর মায়! বিস্তার করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারিল ন|। 

হরির আদেশে সুদর্শনচন্ত আসিয়৷ প্রহলাদকে রক্ষা করিল। তার পর 
দৈত্যপতির আদেশে সংশোষক বায়ু প্রহলাদের শরারে প্রবেশ করিল, 

এবং হরির প্রভাবে স্বয়ং বিনিষ্ট হইল। পরে প্রহ্লাদকে পুনর্বার গুরু- 

গুহে পাঠান হইল; তাহার! তাহাকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 

কিয়দ্দিন পরে হিরণ্যকশিপু আবার পুত্রকে ডাকিয়া রাজনীতি সন্বদ্ধে কয়ে- 

কটি প্রশ্ন করিল। প্রহলাদদ কহিলেন--শিতঃ! আপনি ঘাহ। জিজ্ঞাস! 

করিতেছেন, তাহ। গুরুরা আমায় শিখাইয়াছেন এবং আমিও শিখিয্াছি 

বটে; কিন্তু তাহা! আমার মনোমত নহে। যেহেতু, একমাত্র হরিই 
যখন সর্বভূতে অবস্থান করিঠেছেন, তখন শক্র মিত্র কোথায় যে, 

তাহাদের বশীকধণের জন্য সামদানাদি উপায় শিক্ষা করিতে হইবে ? এই 
কথ শুনিয়া হরণ[কশিপু ক্রোধে প্রহ্নাদের বক্ষে দারুণ পদাঘাত করিল 

এবং তীভাকে নাগপাশে বন্ধনপৃব্বক সাগরে ডূবাইয়া তদুপরি রাশীকৃত 

প্রস্তর চাপাহতে অনুমতি ধিল। টত্যেরা সেইব্ধপ করিলে প্রহলাদ 

মনে মনে হরিকে প্রণাম করিলেন_- 

নমো! ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতাঁয় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 

হরিম্মরণের প্রভাবে সমুদ্র ক্ষুভিত ও উদ্বেল হইয়া উঠিল; পৃথিবী বিচলিত 
হইল ; নাগপাশ ছি'ড়িয়া গেল; প্রস্তররাশিও দূরে বিক্ষিপ্ত হইল । তখন 

প্রহলাদ উঠিয়া! আয়া পিতার চরণে প্রণাম করিলেন । 

হিরণ্যকশিপু কোপকম্পিত-কলেবরে কর্কশন্বরে কহিতে লাগিল-_ 

পাপিষ্ঠ! আজি তোকে আমিই ঘমালয়ে পাঠাইতেছি। যার ভয়ে আব্রহ্গ 



৪8৪ হরিভক্তি। 
পিএ পলি সস ৯ পা সার জা নল এ পিএ সি রত পর পল রি লা বাসি পাঁচ পিছ পাস লা ৪ পিস পাকি পিছ তি 

সতম্বপধ্য্ত চরাচর জগৎ কম্পমান হয়, তাহারই সম্মুখে তুই কার বলে 
এমন নির্ভয়ে কথ! কহিতেছিস ? 

প্রহ্লাদ সবিনয়ে বলিলেন--পিতঃ, তিনি কেবল আমার বল নহেন ; 

তিনি আপনারও বল, এবং অপর সমস্ত বলবানেরও বল। আত্রক্গস্তন্ব- 

পধ্যন্ত চরাচর জগৎ যাহার বশে চলিতেছে, সেই বলীয়ানের বলে সকলেই 

বলবান্ হইয়৷ থাকে | পিতঃ! আপনি এ আস্থরিক স্বভাব পরিত্যাগ করুন, 

কাহারও প্রতি শক্রভাব করিবেন না। এক হরিই খন সকলে অব- 

স্থিত, তখন আবার শক্র কে? অবশীভূত অসৎপথপ্রবৃত্ত উন্দরিয় ভিন্ন 

লোকের শক্র কেহ নাই! যাহার অগ্রে অস্তরঃশক্র জয় না করিয়। বহিঃ- 

শক্র জয় করিতে যায়__সর্বস্বাপহারী দেহস্থ ষড় রিপুকে দমন না করিয়! 

আপনাকে দিখ্বিজয়ী মনে করে, তাহাদের মত অজ্ঞ আব কে আছে ? 

এ কথা শুনিয়। হিরণাকশিপু কহিল-_পাপিষ্ট ! তোর মৃত্যু সন্গিকট, 

আর বিলম্ব নাই। আসন্নকীলেই লোকে এইবপ প্রলাপ বকিয়া থাকে। 

হারে ছুন্মতি! তোর হরি যদি সর্বত্র আছে, তবে এই স্তস্তের মধ্যে 

নাই কেন? এই খড়গাঘাতে এখনই তোকে বধ করিতেছি ; কই তোর 

হরি তোকে রাখুক দেখি? এই বলিয়! সক্রোধে উঠিরা যেমন সজোরে 
স্তস্তে মুষ্ট্যাঘংত করিল, অমনহ ভক্তবৎসল হরি ভক্ত ব্রহ্মার এবং পরমভক্ত 

প্রহলাদ্রের বাক্য সফল করিবার জন্য অতিভীষণ অত্যতৃত নরসিংহ-মূর্তি 

ধারণ করিয়া, ঘোর গভীর গঞ্জন-দহকারে স্তম্ত হইতে নির্গত হইলেন; 

এবং হিরণ্যকশিপুর গ্রীব। ধরিয়া আপন উরুদেশে ফেলিয়া, সভামধ্যে সায়ং 

সময়ে নখরগ্রহারে তাহার উদর বিদীর্ণ করিলেন । 

হিরণ্যকশিপু এইরূপে নিহত হুইলে, জগৎ সুস্থ হইল ; দেবগণ খষিগণ- 
প্রভৃতি আসিয়া! সেই নরসিংহ দেবের স্তব করিতে লাগিলেন। বালক 

প্রহলাদও তাহার অনেক স্্বতি করিলেন। তখন ভগবান্ স্েহভরে 

প্রহলাদকে কোলে লইয়! সাঁদরে চুম্বন করিয়া কহিলেন--বৎস, আমার 



নামে ভক্তি । ৪৫ 

নিকট বর প্রার্থন। কর । প্রহনাদ কহিলেন-_-নাথ, আমি অন্ত বর চাই 

না। কেবল এই বর দিন, যেন জন্মে জন্মে, আপনার চরণে আমার 

অচলা ভক্তি থাকে। ভগবান্ বলিলেন--তাহা ত আছেই, এবং 
আমার প্রপাদে [চরপিনই খাকিবে। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। 

প্রহলাদ বলিলেন-_-আমার পিতা আপনার বিদ্বেষী হইয়া আপনার 

ভক্তগণকে উত্পীড়ন করিয়। আপনার (নিকট যে অপরাধ করিয়াছিগেন, 

তাহ! ক্ষমা করুন। ভগবান্ “তথাস্ত' বলিয়া কহিলেন_-বত্স, তোমার 

মত যাহারা আমার পরম তক্ত, তাহারা আমার নিকট এহক ব! 

পারত্রিক কোনপ্রকার এরশ্বধ্য কামনা করে না। তথাপি আমার 

আদেশে তুমি এক মন্বস্তর কাল অস্থ্ররাজ্য উপভোগ কর; পরে কাল- 

বশে দেহ পরিত্যাগ করিয়া জগতে অতুল কীর্তি রাখিয়া আমাকে 

প্রাপ্ত হইবে ; এবং তোমার এই চগিত্র যাহার! শ্রবণ করিবে, তাহারও 

কম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে । এই বলিয়া ভগবান্ অন্তহিত হইলেন । 
(ইরা এরা ০৯০৮ (রাই 

নামে ভক্তি | 

লব্ধ সুছুল ভমিদং বছুসস্তবান্তে 
মানুষ্য-মর্থ-মনিত্য-মপীহ ধীরঃ। 

তুর্ণং যতেত ন পতেদন্ুমৃত্যু যাবৎ 
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ববতঃ স্তাৎ ॥ 

এই মন্ুষ্যদেহ অতিশয় দুল ভ, যেহেতু ইহা বহুজন্মের পর--চৌরাশী 

লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী নহে, ইহার মৃত্যু 
অবশ্যস্তাবী, সুতরাং ইহ! অনিত্য। কিন্তু অনিত্য হইলেও হা! পুরুযার্থ 

লাভের প্রধান সাধন । অতএব এই দেহের পতন হইতে ন৷ হইতে মুক্তির 



৪৬ হরিভক্তি। 
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জন্য চেষ্ট! কর! বুদ্ধিমান বাক্তির কর্তবা। তৃক্তি ( ভোগ ) অপেক্ষা যুক্তি 

চুলভ, যেহেতু ভক্তি পশু-পক্ষি-কীট-পততঙ্গ-প্রভৃতি সর্বববিধ যোনিতেই 
সম্ভব, কিন্তু মুক্তি মন্ুষ্যদেহ ভিন্ন আর কোনও দেহে সম্ভবে না। 

ভক্তিতেই নেই মুক্তি ফলিয়৷ থাকে । ভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবের নিকট 

বলিয়াছেন-_ 

ইমং লোকং তথৈবামু-মাত্মান-মুভযায়িনম্। 
আজআ্মানমন্ত্র যে চেহ যে রায়; পশবে। গুহা? । 

বিস্জ্য সব্বানন্যাংশ্চ মামেকং বিশ্বতোমুখম্ । 
ভজস্ত্যনন্যয়! ভক্ত্যা তান্ মৃত্যো-রতিপারয়ে ॥ 

ইহলোক, পরলোক, এবং সেই উভয়লোকে গমনকারী জীবোপাধি 

আত্মার অঙ্গুগত ধন জন পণ্ড গৃহ--এই সমস্ত এবং অপর সমুদ্বায়কেই 
পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল আমাকেই একাস্তিক ভক্তিতে ভজন! 

করে, আমি তাহাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাকি। 

সেই ভক্তির সহজ উপায় হ্রিনাম। নামেই ভক্ত হইয়া থাকে। 

যথা_ 

এতাবানেব লোকেইস্মিন পুংসাং ধন্মঃ পরঃ স্মৃতঃ | 
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ 

( ভাগবত ), 

ভগবানের নাম উচ্চারণে তাহার প্রতি যে ভক্তিসঞ্চার হয়, ইহলোকে 

তাহাই মানবের পরম ধন্ম। 

ভগবান্ও স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন-__ 

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ জরীয়মাণায় তেইনঘ। 
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্তক্তেঃ কারণং পরম্ ॥ 



পর ৪৭ 
সি তন ৫৯ লি ৯ ঈলাধ্তিল সিল ছিল 

দধামৃতকথায়াং মে জি গা ন্ম্। 
পরিনিষ্ঠা চ পুজার্াং স্ততিভিঃ স্তবনং মম ॥ 

ইত্যাদি । 

হে নিষ্পাপ উদ্ধব, আমি (তোমাকে ভক্তিযোগের কথ| পূর্ব্বেইি বলি- 

ফাছি। তুমি তাহাতে প্রীত হইয়াছ বলিয়া, যে ধে কারণে ভক্তিলঞ্চার 

হয়, তাহা এক্ষণে তোমার নিকট বলিব । আমার অমুতমর় কথার শ্রদ্ধা, 

পর্ববদ! আমার নাম উচ্চারণ, আমার পুঙ্গাগ্ন আস্থ।, স্ততি দ্বার। আমার স্তব 

কর! ইত্যাদি কারণে আমার প্রতি ভক্তি জন্িয়া থাকে। 

হরিনামের ষে পাপক্ষয়কারণী শক্তি আছে, ত্তা*। পুর্ব্বে নপ্রমাণ 

কর] গিয়াছে । মনের মালিম্তকেই পাপ বলে । মন বিষয়ে আসক্ত হইলে 

“অহং মম? (আমি ও আমার ) এই অভিমান জন্মে, সেই অভিমানে যে 

কাম-ক্রোধাদি উত্পন্ন হয়, তাহাই মনের মালিন্ত ; নামের গুণে মন 

নিশ্মল হয়, অর্থাৎ বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, কাম- 

ক্রোধাদি-পরিবর্জিত হইয়া থাকে । কিন্তু মন একটা কিছু অবলম্বন না 

করিয়া থাকিতে পারে না, ইহ! তাহার স্বভাব। স্থতরাং এই অনিত্য বিষয় 

সকল পরিত্যাগ করিলে, সে নিতা বিষয়_-হরিতেই আসক্ত হইবে। সেই 

আসক্তির নামই ভক্তি । সুতরাং নামে যে ভক্তি হয়, তাহ] শাস্ত্রীয় 

ব্চন ও যুক্তি দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে । 

অতএব ধাহার। হরিভক্তির অভিলাধী, তাহার। আর কিছু করিতে ন। 

পারিলেও, সব্বদ। কেবল হরিনাম উচ্চারণ করুন। নামের গুণেই ভক্তি 

পাইবেন। 
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নামে মুক্তি । 

যমরাজ নিজ কিস্করগণকে বলিয়াছিলেন-- 

নামোচ্চারণমাহাত্ম্ং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ। 
অজামিলোইপি যেনৈব মৃত্যুপাশা-দমুচ্যত ॥ 

হে বৎসগণ, হবিনামের মাহাত্্য দেখ। যে নামের গুণে মহাপাপী 

অজামিলও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইল। 

এতাবতাল-মঘনিহররণায় পুংসাং, 
সংকীর্তনং ভগবতো৷ গুণকন্মনাম্নাম্। 

বিক্রুশ্ঠট পুত্রমঘবান, যদজামিলোইপি 

নারায়ণেতি ভিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥ 

ভগবানের গুণ, কম্ম ও নাম সংকার্তন অর্থাৎ সম্যক্রূণে কীর্তন 

করিবারও প্রয়োজন নাই ; ফেমন-তেমন করিয়া একবার করিলেই হয়। 

এবং এর উচ্চারণের ফল যে কেবল পাপক্ষয়, তাহাও নহে ; উহাতে মুক্তি 

পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে । দেখ, অজামিল মহাপাপা হইয়াও, মৃত্যুকালে 
একবার নারায়ণ ঝঁলর়। ডাকা মুক্তিলীভ করিল। 

মৃত্যুকালে সকল হন্দ্রিয়হি অবদন্ন হয়। সুতরাং অজামিলের জিহব। 

তথন অবশ হইয়া আপিয়াছিল। জিহ্ব। অবশ হইলে স্পষ্টরূপে কোনও 

বাক্য উচ্চারণ কপ] যায় না। অজামিল সেই অবশ জিহ্বায় অস্পষ্টরূপে 

একবার নারায়ণ বলিয়া ডাকিয়াছিল । তাহাও হরিকে মনে করিয়। নহে । 

তাহার কনিষ্টপুত্রের নাম ছিল নারায়ণ; তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত 

বলিয়া, মৃত্যুকালে ভাহাকেই মনে করিয়া! ভাকিয়াছিল। কিন্ত নামের 

এমনই মহিমা যে, তাহাতেই তাহার মুক্তি হইল || 



নামে যুক্তি। ৪৯ 
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নামের গুণে নিত বিষয় হরিতেই যে মন আসক্ত : হয়, তাহ! পূর্বে 

সপ্রমাণ কর। গিয়াছে । এখন-_ 

যত্র ষত্র মনে। দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া । 

স্নেহাদ্ দেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্ ॥ 

ন্মেহবশতই হউক, দ্বেষবশতই হউক অথব! ভয়বশতই হউক, যে জীব 

যে যেবস্ততে একাগ্রভাবে মন সমর্পণ করে, সে সেই সেই বস্তর সারূপ্য 

প্রাঞ্ধ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত 

কীটং পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। 

যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পুর্বরূপ-মসংত্যজন্ ॥ 

পেশস্কার (কাচ পোক। ) তৈলপায়ী কীটকে ( আস্মথলাকে ) ধরিয়। 

নিজ গণ্তে প্রবিষ্ট করিক্া রাখে । সেই কীট তখন ভয়বশতঃ একাগ্র 

মনে পেশস্কারকে ভাবিয়া, পূর্ববদেহ ত্যাগ না করিয়াই, মে তাহার সারপ্য 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঠিক তাহার মত আকাব ধারণ করে। 

সেইরূপ শ্রীহরিতে মনকে একাগ্র করিয়া আসক্ত রাখিলে, জীবও 

তন্ময় হইয়া যায়। ইহাকেই পারূপ্য-মুক্তি বলে। তৈলপায়ীর ন্যায়, জীব 

'সৌভাগ্যক্রঘে যখন এই দ্েেহেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে, তখন এ দেহ 

ত্যাগ করিয়া সে মুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
তাই স্থ্মতও বলিয়াছেন, 

সকৃহুচ্চরিতং যেন হরি-রিত্যক্ষরদ্ধয়ম্। 
বদ্ধ; পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ 

“হরি” এই দুইটি অক্ষর যে ব্যান্ত একবার উচ্চারণ করে, সে মোক্ষ- 

পদে যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। 

শাস্সরান্তরেও উক্ত আছে -- 



€ ৩ হরিভক্তি | 
ক সিল খিল কি উজ তা তে উনি লস চসিক সি লি 2 লি পিসি তিসসী উি % ভরি সিল সত সিডি সিল সপ ঈিদনী উল দিলি পপি লী শি 

অবশেনাপি বন্নাম্ি কীত্তিতে সর্বপাঁতকৈঃ। 

পুমান, বিমুচ্যতে সন্ভঃ সিংহত্রস্তৈুগৈরিব॥ 
অবশ ভাবেও হরিনাম উচ্চারণ করিলে, পিংহের ভয়ে যেমন মবগগণ 

পলায়ন করে, সেইরূপ সকল পাপ তৎক্ষণাৎ দূরে পলায়ন করে। পাপমুক্ত 

হইলেই ভক্তি ছার! ভববন্ধন্ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 

ভীম্ম বলিয়াছিলেন_- 

ভক্ত্যাবেশ্ট মনো যন্মিন বাচা ঘন্নাম কীত্য্ন্। 

ত্যজন. কলেবরং যোগী মুচ্যতে কাম-কম্ভিঃ ॥ 

ভগবানে ভক্তিপূর্বক মন নিবিষ্ট করিয়া তাহার নাম উচ্চারণ করিতে 

করিতে দেহ ত্যাগ করিলে সকল কন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় । 

ভগবান্ও স্বয়ং গোপীগণকে বলিম্াছিলেন-__ 

ময়ি ভক্তিহি ভূতানাম, অম্ৃতত্বায় কল্পতে ॥ 
আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহা জীবগণের মক্তিবূপে পরিণত হ্ইয়! 

থাকে। 

হরিনামের এরপ মহিমা থাকিতেও মস্ুগ্রভৃতি শান্ত্রকারগণ পাপ- 

ক্ষয়ের জন্য চান্্রায়ণাদি বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন কেন? 
তাহার উত্তর এই যে, যেমন এক সিংহ হহতেই সকল পশুগণের বধ সাধিত 

হইতে পারিলেও, লোকে শৃগাল-কু্ুরাদির বিনাশের জন্য দগুপ্রভৃতি 

ব্যবহার করিয়। থাকে । কারণ, দিংহকে নকলে আয়ত্ত করিতে পারে না, 

এবং কেহ পারিলেঞ্ড, এরূপ তুচ্ছ কাধ্যে সিংহকে নিযুক্ত করিলে, সিংহের 

অপমান করা হয়। সেইরূপ, হতভাগ্য লোকদিগের হরিনামে প্রবৃত্তি হয় 

না! জানিয়া, স্থকর কার্যে অনেকের শ্রদ্ধ! হইবে না ভাবিয়া, এবং ষে হরি- 

নামে মুক্তি সাধিত হইয়া থাকে, সেই হরিনামকে পাপক্ষয়বূপ তৃচ্ছকাধ্যে 

নিয়োজিত করিলে তাহার অপমান কর! হইবে মনে 'করিয়াই, শাস্তকারগণ 



নামই ভবের তরী । ৫১ 

বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন । ফলতঃ, হরিনামেই সর্বব- 

পাপ-ক্ষয় হয়, হরিনামেই ভক্তিসঞ্চার হয়, এবং হরিনামেই মোক্ষলাভ হয়, 

ইহ] শাস্ত্রেরই উক্তি ; অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহই নাই | 

নামই ভবের তরী | 

এই সংসার মহানদী-ম্বরূপ। নদীতে যেমন তরঙ্গ উঠে, এ সংসার- 

নদীতেও সেইরূপ শোক-ছুঃখের তরঙ্গ উখিত হইতেছে । নদীর ন্যায় 

ইহাতে কামাদি-রিপুরূপ ভীষণ কুস্তীর সকল আস্ফালন করিতেছে, কালের 

স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, এবং মায়ার আবর্ত (পাকৃন। ) ঘুরিয়া বেড়াই- 

তেছে। 

কোনও ব্যক্তি যদি দৈবদুর্ঘটনায় নাতে পতিত হয় এবং তাহার 

সম্ভরণবিগ্য! না থাকে, তবে সে আর উঠিতে পারে না; ক্রমশই তাহাকে 

তলিয়। যাইতে হয় । কিন্তুসে যদি কোনও ভেল! পাইয়! তাহা বুকে 

দেয়, তাহ! হইলে আব ডুবিয়া যায় না, ভাসিতেই থাকে ; এবং তাহাতে 

দৈব অনুকূল হইলে, ভাঁসিয় ভাপিয়৷ কখনও কূলে গিয়াও উঠিতে পারে । 

আমরাও প্রাক্তন কশ্মের ফলে এই স্ুবিস্তীর্ণ ভবনদীতে পতিত হ্ই- 

য়াছি। আমাদের সন্তরণবিদ্য। অর্থাৎ তত্বজ্ঞান নাই; সুতরাং আমর! 

ইহাতে হাবুডুবু খাইতেছি, ক্রমশই গলিয়া যাইতেছি। এ নদী হইতে 
উদ্ধার পাবার আর উপায় নাই ; উপায় কেবল হরিনামের ভেলা । ষে 

নামের বলে সেতুবদ্ধ কালে সাগর-জলে পাষাণ ভাসিয়াছিল, যে নামের 

বলে বালক প্রহ্লাদ সহম্র-যোজন-বিস্তীর্ণ পর্বতচয়ে আচ্ছন্ন হইয়াও 

সিদ্ধুনীরে ভাসমান হইয়াছিল, নেই নাম-বূপ ভেলা হৃদয়ে ধারণ করিলে, 

আমর! কিছুতেই এ ভব-নদীতে তলিয়া যাইব নী, ভাদিতেই থাকিব। যত 



৫২ হরিভক্তি। 
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তরঙ্গই উঠুক, ধত শ্রোতই বহুক, ষত পাকৃনাই ঘুরুক, আমরা সে সকলের 
উপর-উপরই থাকিব, কিছুতেই ডুবিব না। তাহার উপর যদি দৈব অঙ্থু- 

কূল হয়, তাহা হইলে একদিন না৷ একদিন কুলে ঠেকিব, তীরে উঠিব, 
পারে গিয়া পৌছিব। তাই, অন্র,র যখন কংসপ্রেরণায় কৃষ্ণকে আনিতে 
বৃন্ধাবনে যান, তখন বলিয়াছিলেন-_ 

মৈবং মমাধমস্তাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনমূ। 
হিয়মাণঃ কালন্য। কচিত্তরতি কশ্চন ॥ 

( কষ্ণদর্শন আমার ঘটিবে কি না? )--একপ ১২। 5৯ সাসব না। 

আমি অধম হইলেও, কষ্ণদর্শন আমার হইলেও হইতে পারিবে । যেমন 

নদীতে যে নকল তৃণ ভানিয়! যায়, তাহাদের মধ্যে কোনওট। কখন তীরে 

গিয়াও ঠেকে, সেইরূপ এই কালরূপ-নদীম্োতে যে নকল জীব ভাসিয়। 

যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও কুষ্ণদর্শন লাভ করিয়৷ পারে 

যাইলেও যাইতে পারে। 

তবে একটা কথ। আছে,__-ভেলা বুকে দিয়া ভানিলে জলে ডুবিয়া 

যাইতে হয় ন। বটে; কিন্তু কুস্তীরে ত আক্রমণ করিতে পারে ? তাহাদের 

আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? 

তাই বলি,--ভাবন। নাই, উপায় আছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন-_ 

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ-শ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। 

পুর্ণ; শুদ্ধো৷ নিত্যমুক্তো-ইভিন্নাত্বা নাম-নামিনোঃ ॥ 
( বিষুধম্মোতর ) 

নাম ও নামী ( ধাহার নাম তিনি ), উভয়েই অভিন্ন। কৃষ্ণ ও কুষ্ণনাম 

একই বস্ত। উভয়ই চিন্তা করিবার উতকষ্ট বিষয়, উভয়ই চিদ্ঘন-মূর্তি, 

উভয়ই পূর্ণ, উভয়ই নিশ্মল, এবং উভয়ই নিত্যমুক্ত। 

এখন, হরি ও হরিনামেষদি কোনও ভেদ না থাকে,__যিনি হরি, 



নামই ভবের তরী । ৫৩ 

তিনিই যদি হরিনাম হন, তাহা হইলে হরির ন্যায় হরিনামেরও আকার- 

প্রকার ও বসন-তৃষণ স্বীকার করিতে হইবে । তবে আর কুভ্তীরের ভয় 

কি? প্রসিদ্ধি আছে--হ্রিদ্রাবর্ণে কুস্তীর ভয় পাইয়। থাক্ষে। যে নদীতে 
কুস্তীর বাস করে, সেই নদী হটিয়! পার হইতে হইলে, লোকে হরিন্্রা 

রঞ্জিত বস্ত্র--পীতবসন--পরিধান করিয়া যায় । অতএব নেই পীতাম্বর- 

ধারী শ্রহরির গীতান্বর নাম আমাদের হৃদয়ে বদ্ধ থাকিলে, কামাদি 

কুম্তীরগণ দূরে পলায়ন করিবে, কখনই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে 
পারিবে না। আমরা নির্ভয়ে এই ভবনদীতে ভাসিতে ভাসিতে শোক- 

ছুঃখের তরঙ্গাদি অতিক্রম করিয়! হাসিতে হাসিতে, অনায়াসে পার হইয়া 

যাইব । 

পূর্বব পূর্বব প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, নামের গুণে চত্সুদ্ধি হয়। 

নিশ্মল পদ্মপত্রে যেমন জল লাগিতে পারে না, €নইব্প নির্মল চিত্তে কাম- 

ক্রোধাদি থাকিতে পায় না। হরিনামেই যদি কায় মন ও বাক্য 

নিরন্তর আপক্ত রাখ। যায়, অর্থৎ করে হরিনাম জপ, মনে হরিনাম চিন্ত। 

এবং বাক্যে হরিনাম উচ্চারণ সর্বদ! করা যায়, তাহ! হইলে হরিপদ্দে মতি 

জন্মে, ভক্তির উদ্রেক হয়, সংসারবৈরাগা ঘটে, তত্বজ্ঞান লাভ হয়; স্তরাং 
ভববন্ধন হইতেও মুক্ত হওয়। যায় । অতএব “নামই ভবের তরী” ইহ 

স্ম্্ই প্রতিপন্ন হইতেছে। 



পার্থনা । 

বিষয়-বিষবিলিপগু-স্যস্তনং পাঅনিত্ব 

বিশসতি তব মায়াপুতন! মাং স্ুবেশা । 
শরণমুপগতোহহং সাম্প্রতং শঙ্কিতস্তাম্ 

অব ভবধব দীনং পুতনারে হরে মাম্ ॥ 
হে হরি, তোমার মায়! পৃতনা-রাক্ষসী, 
নানা বেশ-ভূষা করি হইয়া ব্ূপসী, 

বিষয়স্বর্ূপ বিষলিপ্ত স্বীয় শন 

পান করাইয়া মোর বধিছে জীবন । 

পৃতনানস্তকারী তুমি ক'রেছি শ্রবণ, 
ভাই এবে লইলাম তোমার শরণ । 

ওহে ভবপতি, ভয় পাইয়াছি মনে, 

রক্ষা কর আজি এই দীন্হীন জনে ॥ 

কীর্তন । 
ভ্রিলোক-বন্দন 

মধু-মুর-মর্দন মাধব হে। 

দতিস্তত-শাসন্ 

শরণাগত-জন-বান্ধব হে ॥ 

জয় যদুনন্দন, 

জম্ম কমলাসন, 

জয় জন-রগ্ন, রবিস্ত-গঞ্জন, 

ভবভয়-ভঙন-কারণ হে । 
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( জয় ) অনঙ্গ-মোহন, বিহঙ্গ-বাহন, 

ত্রিভঙ্গ-বিগ্রহ-ধারণ হে ॥ 

কেশি-নিস্দন, বিপিন-বিনোদন, 

মুরলী-বাদন-মোহন হে। 

( জয়) সরসিজ-লোচন, ব্রজযুবতী-জন- 

মানস-মধুকর-লোভন হে ॥ 

পীত-বসন-ধর, নটব্র সুন্দর, 

রাস-রসিক বর-তাগুব হে। 

(জয়) বহ-বিকম্বর বদন-স্থধাকর, 

প্রেমনিধে প্রিয়-পাগুব ভে ॥ 

ব্রজপতি-বাঁলক, ভ্রিভুবন-পাঁলক, 

ধুত-বনমালক চারু-গলে। 

€( জয়) কম-কমলাক্কিত, কমলজ-বাঞ্চিত- 

কমলা-লালিত-পাদতলে ॥ 

পুরুষ-ভূষণ, সঙ্জন-তোষণ, 

চাকরু-সুদর্শনচক্র করে । 

€ জম) কাল-কলেবর, কাল-ভয়াতুর- 

মচ্যুত মামিহ পাহি হরে ॥ 

জয় জয় জয় জয় নাথ হবে। 

অঁয় জয় জয় জয় নাথ হরে ॥ 



এক রাজার গণ্প 

এক রাজার রাজ্যে এক সময় দশ্থ্যগণের উপদ্রব হৃইয়াছিল। রাজা 

তাহাদিগের দমন করিবার জন্য একখানি সুন্দর রথে আরোহণ করিলেন । 

তাহাতে পাঁচটি অশ্ব সংযোগিত। অশ্বগুলি একটি রশ্মি (রাশ) দ্বার! 

ংযত। সারথি সেই রশ্মি ধারণ করিয়া রথ-চালনায় প্রবৃত্ত । কিন্তু 

অশ্বগুলা এতই বলবান্, এতই উদ্ধত ও এমনই দুর্দান্ত, এবং সাঁরথিরও 

কর্তব্য কম্মে এমনই শৈথিল্য যে, সে তাহাদিগকে আয়ত্ত রাখিতে পারিল 

না; রশ্মিসংষমেও সমর্থ হইপ না। অশ্বেরাই সেই রশ্মি আকর্ষণ করিয়। 

আপন আপন ইচ্ছার বশে গমন করিতে লাগিল; পাচট। অশ্ব পাঁচট। 

রথে ধাবিত হইল । এইরূপে পরস্পরের বিভিন্ন দিকে গমন করা বশতঃ 

মহা-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। অশ্বখুরাঘাতে ধূলিরাশি উখিত হইয়া 

সকলকে আবৃত করিল এবং ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। তখন 

রথ বিপথে গিয়া পড়িল; দস্থ্যর! আয়! রাজাকে আক্রমণ করিল, এবং 

রথখানা টানিয়। একট নালায় ফেলিয়! তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইল। 

এইবূপে বথ নর্দমায় পিল, ঘেপড়া খেশড়া হইল, রাশ ছি'ড়িল, 

সারথির কোমর ভাঙ্গিল, রাজ! পাক মাথিয়া৷ এক অদ্ভূত ভূত সাজিয়া 

বসিলেন। তীহার দক্যদমন সম্পূর্ণ হইল। রথারোহণের সাধ মিটিল। 
যেমন কন্ম, তার উপযুক্ত ফন ফলিল। 

রাজার এই গল্প শুনিয়া আমাদের হাঁসি পাইতেছে। ইহাঁকেই বলে 

__প্ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে”? । আমরা এখনও বুঝিতে পারিতেছি 

না যে, আমরাও সেই রাঁজার মত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; আমা- 

দেরও একদিন এরূপ অবস্থা ঘটিবে। 

ভাবিয়া দেখুন,_আমাঁদের এই যে আত্মা, ইনিও রাজা ।. কেননা, 
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ইনি অগতের রাজ। নেই ্রহীরর অংশ। আমাদের এই আত্মাও এক- 
খানি রথে আরোহণ করিয়াছেন । 

হিঃ শরীরং রথমিক্ড্রিয়াণি 

হয়ানগীষ.ন্ মন ইন্দ্রিয়েশম্। 
বক্মণনি মাত্র! ধিষণঞ্চ ্ৃতং 

সত্বং বৃহদ্বন্ধুর-মীশস্থষ্টম্ ॥ 

লি হল ছি সিল সিএ বাতির 

( ভাগবত ) 

এই মানবদেহই সেই রথ; পাঁচটি ইন্দ্রিয় ইহার অশ্ব ; মন তাহাদের 

রশ্মি, যেহেতু মনের বশেই ইন্ড্রিয় সকল পরিচালিত হয় । গন্ধ, রস, রূপ, 

স্পর্শ, শব্--এই পাঁচটি পথ । বুদ্ধি সেই রথের সারথি এবং ঈশ্বরপ্রদত 
চৈতন্যই সে রথের বন্ধন। 

বুদ্ধি-সারথি সেই মনোময় রশ্মি আকর্ষণ করিয়! ইন্িয়র্ূপ অশ্বগণকে 
চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত বলবান্, তাহারা 

বুদ্ধির বশে চলিতেছে না, আপন আপন ইচ্ছান্টসারে মনকে আকর্ষণ 
করিয়া নানাবিষয়ে ধাবিত হইতেছে-নাসিকা গন্ধ উপভোগ করিতে 

যাইতেছে, রসন। খাছ্যবস্তর দিকে চলিতেছে, চক্ষু দ্ূপের দিকে ছুটিতেছে, 

কর্ণ শবের দিকে ধাবমান হইতেছে । 

অশিক্ষিত। বুদ্ধি তাহাদিগকে বারণ করিয়া! রাখিতে পারিতেছে না; 

মনকেও সংযত করিতে সমর্থ হইতেছে না। মন সেই ইন্দ্রিয়গণেরই 
অন্গরণ করিতেছে, এবং বথী সারথি-প্রভৃতি সকলই রজঃ ও তমোগুণে 

আবৃত হইতেছে । 

শেষে এই দেহরথ ঘোর-অন্বকারময় নংসারকৃপে পতিত হইবে, বুদ্ধি 

ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়্গণও অবসন্ন হইবে, আমাদের আত্মাকেও নরকে 

নিমগ্ন হইতে হইবে। 
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রথী যদি তিক আত্মবশে রাখিতে পারেন, যদি সর্বদা 
সতর্ক থাকিতে পারেন, তবেই তিনি স্ুপথে রথ চালাইতে পারিবেন, 

তবেই তিনি আপনাকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন $-- 

নে চেৎ প্রমত্ত-মসদিক্দ্িয়বাজি-স্ৃত। 
নীত্বোৎপথং বিবয়দস্যুষু নিক্ষিপস্তি 
তে দস্যবঃ স-হয়স্মত-মমুং তমোহন্ধে 

সংসার-কুপ উর্মৃত্যুভয়ে ক্ষিপত্তি ॥ 

(ভাগবত ) 

নতৃবা, এই ভুষ্ট উল্জিয়দ্ূপ অশ্বগণ ও অশিক্ষিত বুদ্ধিরূ্প সারথি 

তাহাকে বিপথে লইয়৷ বিষয়রূপ দস্থ্যগণের হস্তে অর্পণ করিবে, এবং 

সেই দস্যরা অশ্ব ও সারথির সহিত তাহাকে তমোময় সংসারকূপে নিক্ষেপ 
করিবে ; সেখানে তাহাকে ভীষণ মৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হইবে । 

অশ্বগণকে প্ীতিমত চালাইতে জানিলে, তাহারা চালকেরই বশে 

চলে; নিজের ইচ্ছায় কোনও দিকে যাইতে সমর্থ হয় ন।। রখীরও 

বিশিষ্টবূপ প্রতৃত্ব থাকিলে সারথি তাগার অবাধ্য হইতে ও কর্তব্য কর্শে 
শিথিল হইতে পারে না । ঘিনি সারথ্যকাধ্যে স্দক্ষ, তাহার নিকট এ 

বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। যিনি সকল সারথিগণের শ্রেষ্ঠ, যাহার 

সারথ্যগুণে ভীষণ কুরুক্ষেত্র-রণে পাগুবগণ প্রবল রিপু্দিগকে জয় করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন, মেই অজ্জন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-_ 

অনেকচিত্তবিভ্রান্ত। মোহজাল-সমাবৃতাঃ। 

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেহশুচৌ ॥ 
(গীত।) 

যাহার্দের মন অনেক দিকে ধাবিত, যাহারা বিষয়-ভোগে আসক, 

তাহার। মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়। অপবিত্র নরকে পতিত হয়। 



হরিনামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপন্তি। ৫৯ 
শপ পাট তা একর সির ছিল সালাত ৪ ৬ % 

তক্মাদ যস্তয ঠ মহাবাহো! নিগৃহীতানি সর্ববশঃ। 

ইন্ডরিয়াণীন্দ্িযার্থেভ্য-স্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত৷ ॥ 

(গীতা) 

হে মহাবাহো, সেই হেতু যে বাক্তি সকল ইন্দ্রিয়কে ভাহার্দের ভোগ্য 

বস্ত হইতে নিবৃত্ত করিয়। রাখিতে পারে, তাহার বুদ্ধিই প্রশংসনীয় । 

এষ বৈ পরমো যোগো। মনসঃ সংগ্রহঃ ব্মুতঃ | 

হৃদয়জ্ঞত্ব-মন্িচ্ছন- দম্যস্তেবার্ববতো মুহুঃ ॥ 

৯2৯িত ছিটা দিপিতা ৯0 উট ৪ত উপ ওরাল লী চিজ উতাসছিলা খত সভা লা সিন পি সি টি সর পর সিএ সি সব বিএ ছি স্পা পা 

( ভাগবত ) 

যেমন দুর্দান্ত অশ্বকে দমন কবিতে হইলে, তাহার অভি গ্রায়-'অনুসারে 

আগ্রে কিয়দ্দ'€র গমন করিতে হয়, কিন্তু রশ্মি দ্বারা তাহাকে ধারণ করিয়াই 
রাখিতে হয়, এবং কশাঘাতে তাহাকে তাহার গন্তব্য পথ হইতে নিবৃত্ত 

করিবার চেষ্টা করিতে হয়, সেইবপ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে স্ববশে রাখিতে 

হইলে, মনোরূপ রশ্মিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া, বিছুকাল তাহার্দিগকে 

ভোগ্যবস্ততে আসক্ত রাখিবে এবং সতত বৈরাগ্যরূপ কশাঘাতে সেই 

সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করাইবারই চেষ্ট করিবে । ইহাই হইতেছে 

ইন্দ্রিযদমনের ও চিত্বনংযমের শ্রেষ্ঠ উপায়। 

হরিনামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি। 

হরিনামের উৎ্পাত্তর বিবরণ ছুই প্রকার ।-- 

(১) প্রতিস্থ্টিতে চতুদ্দশ মনু হন। মন্থগণের আধিকারকালকে 

মন্বস্তর বলে। মহ্ুষ্য-পরিমাণের সত্য ত্রেত৷ দ্বাপর কলি _-এই চারি- 



৬০ হরিভক্তি । 
৪ ইতজল উপ 

ক সি লাজ পি লি তা পথ পিসি লী আকা সি লি ৬০ তি পাস্দিজ সলনি 

যুগে দেব-পরিমাশের এ এক ঃ যন হয়। সেই  দেকপরিমাণের ৭১ গই 
এক এক মন্বস্তরের পরিমাণ । মন্বগুরের ছয়টি অঙ্গ। যথা-_- 

মন্বস্তরং মনুদেবা মন্ুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ | 

খষয়োহংশাবতারাশ্চ হরেঃ ষড়বিধ মুচ্যতে ॥ 

মন্গ, মন্ুপুত্র, দেবতা, ইন্দ্র, সপ্তষি ও ভগবানের অবতার । প্রতি 

মন্বস্তরেই পৃথক্ পৃথক্ মন্ছু ও মন্ুপুত্রাদি হইয়। থাকেন। 

প্রথম মন্গু স্বায়স্তব শতরপা-নাম্মী পত্বীর গর্ভে ছুই পুত্র ও তিন 
কন্তা উৎপাদন করেন। পুত্রদ্ধয়ের নাম--প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ 

এবং কন্তা্য়ের নাম--আকৃতি, দেবহুতি . ও প্রস্থৃতি। মনু 

রুচিনামক প্রজাপতিকে আকৃতিনায়ী কন্ত|, কর্দম প্রজাপতিকে 

দেবহৃতি, এবং দক্ষ প্রজাপতিকে প্রস্থৃতি কন্তা। সম্প্রদান করিয়াছিলেন । 

তাহার দুই পুত্র সত্বেও তিনি বহুপুত্র-কামনায়, শতব্ষপার সম্মতিক্রমে 

ক্লুচি প্রজাপতিকে এই নিয়মে কন! সম্প্রদান করেন যে, এ কন্তার গর্ভে 

প্রথম যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র তাহারই হইবে, অর্থাৎ সেই দৌহিত্র 

দ্বারাও তাহার সমুদরায় পুত্রকাধ্য সম্পাদিত হইতে পারিবে । এইবপ নিয়মে 

কন্তাসম্প্রদদানকে পুত্রিকাধন্্ বলে। পরে রুচির ওঁরসে আকৃতির গর্ভে 

যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে প্রথমটি পুত্র; তাহার 

নাম যজ্ঞ। এবং দ্বিতীঘনটি কনা» তাহার নাম দক্ষিণ।। স্বায়ভুব মন্ধু 

নিয়মানুসারে পুত্রটাকে গ্রহণ করিলেন। যথ৷ সময়ে এ পুত্রের সহিত এ 

কন্তার বিবাহ হইল । যদিও তাহারা উভয়ে একগর্ভ-জাত, তথাপি যজ্ঞ 

__বিষুুর অবতার, এবং দক্ষিণা-_-লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া তাহাদের বিবাহ 
দোষাবহ হয় নাই! পরে যজ্ঞের গুরসে দক্ষিণার গর্ভে তোষ-প্রভৃতি 

ঘবাদশটি পুত্র উৎপন্ন হইলেন । সেই পতি পত্বী উভয়ে পরস্পরের প্রতি 
তৃষ্ট থাকিয়া এ সকল পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের 



হরিনামের উৎপত্তি ও বুযুৎপত্তি। ৬১ 
পিপলস লা রসি শী সপ সাবাস সিালিস রস পাস িস্লিলিসিলাস্টিতি সপ পরপি ৬ লিপ দিলি সলিল শপ পেসিলা পিক রী পলিপ লা সপ পালা সপ িপীপস্পিাসি উসপাসি শর্গসলসি হবি লি লা 

সাধারণ নাম--তুষিত; এবং যম অর্থাৎ যমজ আ্্ী-পুরুষ হইতে উৎপ 

বলিয়! তাহার। যাম ও স্্যম নামেও অভিহিত হইয়াছিলেন। 

স্বায়ভূব মন্ধু শেষে সংসারে বিরক্ত হইয়া, রাজ্য পরিত্যাগপূর্ববক 
তপস্য! করিবার জন্য পত্বীর সহিত বনে গমন করিলেন, এবং এবপ 

কঠোর তপন্যায় রত হইলেন যে, শতবর্ষ কাল এক পায়ে দাড়াইয় 

ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। দেই অবস্থায় অনুর ও রাক্ষমগণ 

তাহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন সর্বাস্তষামী ভগবান্ 

যজ্ঞ, তুধিত-সংজ্ঞক পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া আপিয়, তাহাদিগকে বিনাশ 

করিয়া, ব্বর্গরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

অতএব প্রথম মন্বস্তরে মন্ু-_স্বায়ভব, মন্গুপুত্র- প্রিয়ব্রত ও উত্তান- 

পাদ, দেবত।-_তুষিতগণ, সপ্তযি-__মরীচি প্রভৃতি, অবতার--বজ্ঞ। ইন্দ্রও 
সেই যজ্ঞ। ইন্দ্রত্বকালে ত্রিতৃবনের ক্লেশহরণ করার, স্বায়ভূব মনু, তাহার 
হরি এই নাম রক্ষ। করিয়াছিলেন । 

(২) আবার চতুর্থ মন্বস্তরে ও হরিনাষে ভগবানের অবতার হয়। 

যথা. 

ত্রাপি জজ্ঞে ভগবান, হরিণ্যাং হরিমেধসঃ। 

হরি-রিত্যান্ৃতো। যেন গজেক্দ্রো মোচিতে। গ্রহাৎ ॥ 
( ভাগবত ) 

তাহাতেও ( অর্থাৎ চতুর্থ মন্বত্তরে ও ) হরিমেধো-নামক মুনির ওরসে 

তদীয় পত্বা হবিণীর গর্ভে ভগবান আবিভূত হইয়াছিলেন। ভক্তের 
ক্লেশ' হরণ করার জন্ত সেই অবতারে তান হরিনামে আখ্যাত হন, এবং 

কুস্তীরের আক্রমণ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন। 

হৃধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় কারিয়৷ হরিশব্ব উৎপন্ন হইয়াছে। হরি 

শব্দের ব্যুৎ্পত্তি অনেক প্রকার।-- 

(১) ধিনি পাপ হরণ করেন, তিনি হরি। যথা. 



ডি হরিভক্তি। 
শ্লীসিত ছি রিল জিত 0৯ লোপছি এলসি লি লা পে পি লে তাছি ভা কা কে বন বারো 

হরিহ রতি পাপানি ষ্টচিত্তৈরপি : ্ মতঃ। | 
অনিচ্ছয়াপি সংস্পষ্টো৷ দহত্যেব হি পাবকঃ ॥ 

( বিষুধম্ম) 

ইচ্ছাতেই হউক ব1 অনিচ্ছাতেই হউক, অগ্রিকে স্পর্শ করিলে সে 

যেমন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ছুষ্টচিত্ত অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিহীন হইক়।ও 

যাহার। হরিকে স্মরণ কণ্ে হরি তাহাদের পাপ হরণ করির়। থাকেন । 

ব্বপাদপুলং ভজতঃ প্রিয়স্ত 
ত্যক্তান্তভাবস্ত হরিঃ পরেশঃ। 

বিকন্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ 

ধুনোতি সর্ববং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ 
( ভাগবত ) 

যিনি অনন্যভাবে হার-পাদপন্ম ভঙ্জন। করেন, তান হরির প্রি হন, 

এবং কখনই তাহার পাপকন্মে প্রবৃত্তি জন্মে ন।। তথাপি অনবধানত। 

ব্খতঃ যদি তিনি কথন কোনও পাপ কম্ম কর্রয়। ফেলেন, তাহ! 

হইলেও পরমেশ্বর হরি তাহার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়। তাহা নিংশেষে 

হরণ করিয়। থাকেন । 

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং 

যছন্দনং যচ্ছ.বণং যদহহণং | 

লোকস্ত সচ্যে। বিধুনোতি কল্মষং 

তশ্মৈ স্দ্রশ্রবসে নমো! নমঃ ॥ 
(শুকদেব স্তব করিয়া বলিতেছেন-__) ধাহাকে কীর্তন করিলে, ধাহাকে 

স্মরণ করিলে, ধাহাকে দর্শন করিলে, খাহাকে প্রণাম করিলে, ধাহাকে 

শ্রবণ করিলে, ধাহাকে পূর্জ। করিলে, তৎক্ষণাৎ লোকের পাপনাশ হয়, 

সেই প্ৃণ্যঙ্সোক হরিকে প্রণাম করি ।. 



হরিনামের উৎপত্তি ও বুৎপতি। | ৬৩ 
সি ৯ দল টি কা ছিলি ঈি্লী ছি ৪৪৯2 সি সি ৮ চিল হল ছির ছিল ছির 3৪৯ সি চরিত 

(২ ২ ) যিনি তাপ হরণ করেন, ভিন হরি । যথা-_ 

ধর্মঃ প্রোজি বতকৈতবোহত্র পরমো নিম্মংসরাণাং সতাং, 
বেগ্ধং বাস্তবমত্র বস্ত শিবদং তাপত্রয়োন্মংলনম্ । 

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা! পরৈরীশ্বরঃ 
সদ্যে। হদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুঙ্ধুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ 

( ভাগবত )। 

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ মহামুনি ( অর্থাৎ নারায়ণ ) কতৃক কৃত (অর্থাৎ 

প্রথমে ব্রহ্মার নিকট সংক্ষেপে উক্ত) হইয়াছিল । ইহাতে সেই ধন্ম 

বণিত আছে, যাহাতে ফলাসন্ধিবূপ কোনও কপটগাব নাই এবং যাহা 

মাৎ্সধ্যশূন্ত অর্থাৎ সর্ধ্বভূতে সমভাবাপন্ন সাধুগণেরই ধন্ম | এবং ইহাতে 

সেই সত্যবস্ত হরির তত্ব জানা যায়,_-যিনি মঙ্গলপ্রদ ও ভ্রিতাপনাশকারী | 

অন্ত শাস্ত্র কব! ততুক্ত সাধন দ্বার। সেই পরমেশ্বর হবিকে সহজে হৃদয়ে 

স্থ্র কর! যায় ন।; কন্ত যে সকল পুণাবান্ ব্যক্তি হহ1! শ্রবণ করিতে 

ইচ্ছুকও হন, তাহার! তংক্ষণাৎ অর্থাৎ অরবণেচ্ছামাত্রেই হরিকে হৃদয়ে 

স্থির করিয়া! রাখিতে পারেন। 

শ্ুত্ব গুণান, ভুবনস্ন্দর শৃতাং তে 

নির্থিশ্ট কর্ণ বিবরৈহ্রতোইজ তাঁপম্ । 
রূপং দৃশাং দৃশিতমতা-মখিলার্থলাভং, 

তবয্যচ্যুতাবিশতি চিত্ত-মপত্রপং মে ॥ 

(বিবাহের পূর্বের কক্সিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন_-) হে 

ভুবনহুন্দর ! হে অচ্যুত! তোমার যে গুণ শ্রোতাদিগের কর্ণকুহর দিয়া 

প্রবেশ করিয়। হৃদয়ের তাপ হরণ করে, এবং তোমার যে রূপ ভ্রষ্টাদিগের 

চক্ষুর সর্ধববিধ সফলতা সম্পাদন করিয্না থাকে, সেই গুণ ও রূপ শ্রবণ 

করিয়া আমার মন, লঙ্জ। পরিহারপূর্বক, তোমাতে আসক্ত হইয়াছে । 



৬৪ হরিভক্তি। | 
রস সিসি সিল জলা ছিল তা সত উল সিল ছিলো লাল ভীত ছল ছি সরি আল ৬ তাস তল সিটি ছি লি লা সতী উপ ছিলে ৪ ছি সব সিল ৯ সিভি সি সভা সিলীছ এ চিএ লী চা ছল মত সি সত ঈর ছিপ সর 

(৩) যিনি সর্বববিধ জনের মন হরণ করেন, তিনি রি | 

উল্লিখিত রুক্মিণীর পত্রেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । আরও-- 

চিত্তং স্থখেন ভবতাপহ্ৃতং গৃহেষু 
যন্নিবিশত্যুত করাবপি গৃহ্াকৃত্যে। 
পাঁদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্ 
যামঃ কথং ব্রজমহো! করবাম কিংবা ॥ 

(রাসারস্তে গোগীগণ শ্রীকৃঞ্ণকে ৭১০৬০৭)-হে কু, আমাদের 

যে মন সংসারে আমক্ত ছিল এবং যে করযুগল গৃহকম্মে রত ছিল, তাহা 

তুমি অনায়াসে হরণ করিয়াছ। তোমার চরণ-সন্নিধান হইতে আমা- 

দের চরণ এক পাও চলিতেছে না । আমরা কিরূপে ব্রজে ফিরিয়। যাইব 

এবং গিয়াই বাকি করিব? 

পরিনিষ্ঠিতোইপি নৈগুণ্যে উত্তমৎশ্লোক-লীলয়] । 
গৃহীতচেতা। রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ 

(শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছলেন ) __হে রাজর্ষে, আমি 

নিগুণ ব্রন্মের উপাসনার নিত্য নিরত হইলেও হরিলীলায় আমার মন 

এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, আমি সমগ্র ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছি। 

তাই সত গোস্বামী শৌনকাদি খধিগণকে বলিয়াছিলেন-_- 

ধাহার! আত্মাপাম অথাৎ তত্জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; যাহার! নিগ্র স্থ 

অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থের বিধিনিষেধ অতিক্রম কীরয়াছেন, অথব। ধাহাদের 

চিৎজড়ের গ্রন্থি ( দেহাভিমান) নষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ মুর্নগণও হরির 

প্রতি নিঞফাম ভক্তি করিয়া থাকেন। (ভক্তির ফল বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের 

ফলজ্ঞান, জ্ঞানের ফল মুক্তি; অতএব তাহার! মুক্তিলাভ করিয়াও-- 

জীবনুক্ত হইয়াও যে আবার হরিভক্তিতে রত হন, তাহার কারণ--) 



হরিনামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি। | ৬৫ 
লা সপ পাইছি লী লী লস সি লতি ঠা লি লেস লি 2 পদ লাস ছি এটি লী কাটি লি ছি লী তি সিসিক ক৬ লীলা 

হরির: গুণই এই যে তিনি সকলের মন হরণ করিয়া থাকেন ন( সেই জন্যই 

তাহাকে ভক্তি না করিয়া কেহ থাকিতে পারেন না )। 

(৪) যিনি আর্তি ( ক্লেশ) হরণ করেন, তিনি হরি । যথা-_ 

জাতো! রুচে-রজনয়ৎ স্থযমান, স্থুযজ্ঞ 

আকৃতিসুন্থ-রমরানথ দক্ষিণায়াম্। 

লোকত্রয়স্ত মহতী-মহরদ্ যদার্তিং 
স্বায়স্তূবেন মনুনা হরিরিত্যনৃক্তঃ ॥ 

(ত্রন্ম! নারদের নিকট ভগবানের অবতার কথ। বালতেছিলেন-- ) 

তিনি রুচির গুরসে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞনামে জন্মগ্রহণ করিয়া, দক্ষিণার 

গে স্থমনামক দ্েবগণকে উত্পাদন করিয়াছিলেন। পরে তিনিই 

যখন ইন্দ্র হইয়! ত্রিভুবনের আর্তি হরণ করিলেন, তথন তাহার মাতামহ 

স্বায়ভুব মন্থ, (প্রথমে যজ্ঞ নাম হইলেও ) শেষে “হরি এই নামে, 

তাহাকে অভিহিত করিয়াছিলেন । 

অস্তঃপয়স্তরুবলেন পদে গৃহীতো 

গ্রাহেণ-যুখপতি-রশ্বুজহস্ত আর্ত । 

আহেদ-মাদিপুরুষাখিল-লোকনাথ 

তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমজল-নামধেয় ॥ 

শ্রুত্বা হরিস্ত-মরণার্থিন-ম প্রমেয়- 
শ্চক্রায়ুধঃ পতগরাজ-তুজা ধিরূঢ়ঃ | 

চক্রেণ নক্রবদনং বিনিপাট্য তম্মাৎ 

হস্তে প্রগৃহা ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার ॥ 

€ হরি-অবতারের কথা বলিতেছেন--) জলমধ্যে যখন মহাবল গ্রাহ 

( কুস্ভীর ) পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজরাজ হস্তে (শুণ্ডে) পদ্ম 

€ 



৬৬ হরিভক্তি | 
লি লাল ছি তিলে ৬ ভিত লাগ চি হিলি লি ছি লাই, রি 2 লা সাই তা সপোন তি লজ জী সিশপাসপীদিলীত পটস্বিশসিসা লী 

লইয়া, আর্ত ( কাতর ) হইগা দেহে আনিপুরু ! হে অধিললোকনাথ ! 

তে তীর্ঘশ্রবঃ (পুণ্যঙ্লোক )! হে মঙ্গলময়-নামধেয়! (বাহার নাম 

শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়)” এই বলিয়া! ডাকিয়াছিল ! অপ্রমেয়াত্মা 

চক্রধারী ভগবান্ হরি শুনিয়াই, সেই গজরাজকে শরণার্থী বুঝিয়া, পক্ষিরাজ 
গরুড়ের স্ন্ধে আরোহণপূর্ববক আসিয়া, চক্র দ্বারা নক্রের বদন বিদীর্ণ 

করিয়া, কপাবশতঃ শুগ্ে ধরিয়া, তাহাকে সেই নক্রবদন হইতে উদ্ধার 

করিয়াছিলেন । 

দেব প্রপন্নার্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব। 
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত ॥ 

(প্রহল।দ বলিতেছেন-_-) হে দেব, হে শরণাগত জনের আর্তিহারিন্, 

হে কেশব, আমার প্রতি দয়া কর। হে অচ্যুত, আর একবার দেখ। 

দিয়। আমাকে পবিত্র কর। 

(৫) যিনি পুনজন্ম হরণ করেন, তিনি হরি । য্থা-- 

আ.ত্রক্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জুন 

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনজ্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ 
( ভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন _হে অজ্জুন, আত্রক্ষস্তত্ব সকলকেই 

পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়) কিন্তু হে কৌস্তেয়, যাহারা আমার 
শরণাপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের পুনজন্ম হয় ন1। 

(৬) যিনি ভূভার হরণ করেন, তিন্নি হরি । যথা-_ 

ইন্দ্রং নস্তীভিফেক্ষ্যামো ত্রন্মণা নোদিত৷ বয়ম্। 
অবতীর্ণোইসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপন্ুত্তয়ে ॥ 

(সুরভি কৃষ্ণকে বলিতেছেন--) ব্রহ্মার আদেশে আজ আমরা 

তোমাকে আমাদের ইন্দ্র (রাজ!) করিবার জন্ত অভিষিক্ত করিব। হে 

বিশ্বাতবন্ তুমি পৃথিবীর ভারগ্রহণের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছ। 



কপাটা খেলা। ৬৭ 

(৭) যিনি ভক্তকে হরণ করেন, অর্থাৎ স্বধামে লইয়া যান, তিনি 
হরি। যথা-- 

অিয়মাণো। হরেনম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। 
অজামিলোইপ্যগাদ্ধাম কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়। গৃণন্ ॥ 

মৃত্যুকালে পুত্রের নামে হরির নাম উচ্চারণ করিয়। অজামিলও যখন 

তীহার ধামে গমন করিয়াছিল, তখন যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক নাম উচ্চারণ 

করেন, তিনি যে সেথায় গমন করিবেন, তাহা! আর বলিতে হয়কি ? 

(অন্তকালে আপন দূতগণ দ্বারা ভগবান্ অজামিলকে স্বধামে লইয়- 
গিয়াছিলেন )। 

কপাটা খেল! । 

হিন্দুগণ এমনই ধশ্বপ্রাণ যে, তাহাদের আহার-বিহারাদি যাবতীয় 

কাধ্েই ধশ্মভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার। এমন কার্ধ্যই 
করেন না, যাহাতে ধর্মের আভাস নাই । অধিক কি, তীহারা সকল ক্রীড়া- 

কৌতুকের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহারও অন্তরে সেই ধর্মভাব নিহিত 

রহিম্নাছে। তন্মধ্যে আজ একটি বালক্রীড়ার উল্লেখ করিতেছি। 

বালকের। একপ্রকার খেল খেলিয়৷ থাকে, তাশ্াকে “কপাটা খেলা” 

বা “কপটি-খেলা” বলে। কপট বেশে এ খেল! খেলিতে হয় বলিয়। 

উহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে । এ খেলায় ভূখণ্ডে রেখা করিয়। 

ছুইটি ঘর বা “কোট” করিয়া থাকে । উভয়কোটেই কতকগুলি করিয়া 

বালক দাড়ায় । প্রথম কোটের বালকের “দম” লইয়া অর্থাৎ 

শ্বাসরোধ করিয়া দ্বিতীয় কোটে প্রবেশ করে । তখন দ্বিতীয় কোটের 

বালকের তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকে। 



৬৮. হরিতক্তি। 
শি সিলসিলা তাস নিলি ৮০৪০০৪০০০০০ ৮ সী ছিলি সিসি দি লাক ছল ক সি ই সিলটিলি সিল সিল সির ছি 

তাহারাও দম থাকিতে থাকিতে _কোটে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা 

করে। কেহ ব৷ কৃতকাধ্য হয়, কেহ ব৷ দম ছাড়িয়া সেই দ্বিতীয় কোটের 

বালকগণের আয়ত্ব হইয়া! পড়ে । দ্বিতীয় কোটের বালকেরাও আবার 

এ্রক্ধপ ভাবে প্রথম কোটে প্রবিষ্ট হইয়া, কখনও দম থাকিতে নিজকোটে 

ফিরিয়। যায়, কখন বা বেদম হইয়। প্রথম কোটের আয়ত্ত হয়। 

এই খেলার মধ্যে যে কিব্পপ ধন্মভাব নিহিত রহিয়াছে, _-সকল 

শাস্ত্রের সারতত্ব খেলার ছলে কেমন সহজে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, 

তাহ! আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়! যিনি এ খেলার স্থষ্ট 

করিয়াছেন, তাহাকে শত শত প্রণাম ও সাধুবাদ প্রদান করিলেও 

মনের তৃপ্তি হয় না । 

এ প্রথম কোটকে জ্ঞানকোষ্ঠ বাজ্ঞানকোট এবং দ্বিতীয় কোটকে 

ংসারকোষ্ঠ বা সংসারকোট মনে করুন । জ্ঞানকোটের বালকেরা ধর্ম, 

উপাসনা, যোগ, যাগ, তপস্তা, ভক্তি প্রভৃতি জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত সাধুগণের 
প্রতিরপ; এবং সংসারকোটের বালকের সংসারপথে প্রবৃত্ত, কাম- 

ক্রোধাদি রিপুগণের দাসভূত ইন্দ্রিয়পরতন্্র অপাধুগণেন্র প্রতিরূপ। 

এখন মনে করুন, কোনও সাধু দম লইয়া অর্থাৎ ইন্্রিয়ংযম করিয়া, 
কপট বেশে কদাচিৎ সংসারকোটে প্রবিষ্ট হইলেন অর্থাৎ সংসারী দিগের 

অবস্থা বুঝিবার জন্য আত্মভাব গোপন করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত 

হইলেন। অমনই মংসারীরা নানাছলে তাহাকে আপন দলভুক্ত করিবার 

চেষ্টা করিতে লাগিল; অর্থাৎ বিবিধ ভাবভঙ্গি প্রদর্শনাদি দ্বার তাহার 

চিত্তাকর্ষণে যত্ববান্ হইল। তাহাতে কেহ জয়লাভ করিয়া, দম থাকিতে 

ফিরিয়। আসিতে পারিলেন, আর কেহ হয় ত বেদম হইয়। তাহাদের ঘলে 

মিশিয়া গেলেন। লৌভগি প্রভৃতির উপাখ্যান তাহার উত্তম দৃষ্াস্তস্থল। 
এই জন্যই প্রক্কত সাধুগণ কখনই সংসারীদিগের সংসর্গে আদিতে চাহেন 
না, তাহাদের ত্রিসীমায় থাকিতে ইচ্ছা! করেন্ না। 



কপাটা খেল। । ৬১৯ 

আবার সংসারীদিগের মধ্যেও কেহ সাধুদ্িগের কোটে গেল। সে দম 
লইয়া অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রাদিকে স্থৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়াই কপটবেশে সাধুসঙ্গে 
মিশিল। সাধুগণও তাহাকে আয়ত্ত করিতে অর্থাৎ দয়াপরবশ হইয়া 
সছুপদেশ দ্বারা আপনাদের দলে মিশাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেও 

সে সকল উপদ্দেশ ছশটিয়৷ আপনার কোটে ফিরিয়া আসিবার চেষ্ট) করিতে 

লাগিল। কারণ, সংসারীরা সহজে মমতা কাটাইয়া জ্ঞানমার্গে যাইতে 

ইচ্ছক হয় না। এইব্পে কেহ হয় ত ফিরিয়া আসে, কেহ হয় ত সেই 

দলেই মিশিয়! ষায়। 

বালকদিগের পরস্পরের ভিন্ন কোটে বারংবার যাতায়াতে ও ধরা- 

ধরিতে কাহারও গায়ে অণচড় লাগে, কখনও হাত-পাও ভাঙ্গে । যখন যে 

কোটে গিয়া যাহার হাত-পা ভাঙ্গে, তখন সেই কোটের বালকের 

তাহাকে আপনাদের অভিমত হাসপাতালে লইয়া যায়। সেইরূপ কোনও 

সাধু সংসারকোটে বারংবার যাতায়াত করিলে, সংসারীদিগের প্রলোভনে 

ও আকর্ষণে তাহার হৃদয়ে কখনও মোহের আণচড়মাত্র লাগে, কখনও বা 

যোগসাধনাদিরূপ হাত-পাও একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। শেষ অবস্থায় 

তাহাকে সংসারীদিগের গন্তব্য নরকরপ হাসপাতালে গিয়। থাকিতে হয়। 

পক্ষান্তরে, কোনও সংসারীও জ্ঞানকোটে বারংবার যাতায়াত করিতে 

থাকিলে সাধুগণের সছুপদেশের আকর্ষণে কখনও তাহার হৃদয়ে ভক্তির 
'অশচড় লাগে, কখনও বা মায়া-মমতারূপ হাত-পা ভাঙ্গিবার ও সম্ভাবন। 

হয়; সৌভাগ্যক্রমে শেষোক্ত অবস্থা ঘটিলে, তাহাকে অবশেষে সাধুগস্তব্য 
সেই বৈকুঞ্-হাসপাতালেই আশ্রয় লইতে হইবে, সন্দেহ নাই। 

বাল্যকাল হইতে শাস্ত্রের এই নিগুঢ় তত্ব সহজে শিখাইব:র জন্ত 
“কপাটী খেলার” স্ষ্টি। অতএব যাহার। “কপাটী খেল” খেলে, তাহাদের 

এ তত্বে লক্ষ রাখা সর্ববতোভাবে কর্তব্য । নতুবা বৃথা সময় নষ্ট ও অনর্থক 

ছুটাছুটি কষ্ট ভোগ করাই সার হইবে। 



৭০ হরিভক্তি। 
ছি লালা সত সত ছি ৯ লেখি রাছিল বাসর সিল সিকি ৯ 8 লীসিল দিসি সিল দিও ওল ও ভারী ছল পর সির ছিল ৬ ৬৪ %। এ ছিল সি ছিতাহডা৯ ল%% ৯ ত % 8 তি গাঁছি লী লা ভাঙা টোল লিলি তির, পাচ্ছি র ছি তিতাসে পিপি 

এ নারি যে কেবল ীরিরদিটের জন্যই হইয়াছে, তাহ নহে। 

যুবক ও বুদ্ধগণও এ খেলা খেলিতে পারে । তবে, এ বয়সে ওরূপ দৌড়।- 

দৌড়ি, পাছড়া-পাছড়ি করিতে আমর! যদি লজ্জিত বা অশক্ত হই, তাহ! 

হইলে অন্য উপায়ে এ খেল! থেলিতে পারি। সে উপায় এই-- 

আজ কাল প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই - প্রত্যেক পলীতেই হরিসভা 

স্থাপিত হইয়াছে । নেই হরিসভাকেই প্রথম কোট মনে করিব, এবং 

আমাদের আপন আপন গৃহকে দ্বিতীয় কোট ভাবিব। ভার্ন পর আমর! 

দম লইয়! অর্থাৎ স্ত্ীপুত্রা্দির ভাবন! ভাবিতে ভাবিতেই সেই হরিসভা- 
কোটে গমন করিব। তাহা হইলে সে কোটে যাহারা থাকেন, তাহারা 

নাম-সংকীর্তভুন, হরিলীলা-বর্ণন ইত্যাদি বারা আমাদিগকে আটকাইবার 

চেষ্ট। করিবেন, আমরাও দম থাকিতে থাকিতেই নিজকোটে অথাৎ 

আপন গৃহে আমিবার চেষ্টা করিব। দুই দিন, পাচ দিন, দশ দিন, 

কতকাধ/ হইব অর্থাৎ সে সমস্ত উপেক্ষ। করিয়া অল্পক্ষণ থাকিয়! চলিয়। 

আসিব। কিন্ত প্রতিদিন এহবপে যাইতে যাইতে একদ্রিন হয় ত বেদম 

হইয়া সেখানে আটুক। পড়িব--হুরিকথ| শুনিয়া মগ্র হইয়। যাইব--সত্রী 

পুত্রাদির কথ] আর মনেও থাকিবে ন|। তাহার উপর, কোনও দিন হয় ত 

আমাদের হৃদয়ে ভক্তির আচড় লাগিতে পারে, কোনও দিন হয় ত মায়া- 

মমতারূপ হাত-পাও ভাঙ্গিতে পারে । তখন হৃরি-দূতগণ আনিয়া, ভরিধ্বনি 

করিয়া, হরির হাস্পাতাল সেই বৈকুগ্ঠধামে আমাদিগকে লইয়া ষাইবেন। 



প্রার্থনা । 

অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলো, 
সমপয়িতু-মুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। 

হরিঃ পুরট-মুন্দর-ছ্যতি-কদস্ব-সন্দীপিতঃ, 
সদ। হৃদয়কন্দরে ক্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 

( শ্রীাচৈতন্তচরিতাম্বত) 

পূর্ব্বে যাহা কোনে। জন ন। করিল বিতরণ, 
যাহ স্থমধুর রসে পূর্ণ। 

হেন নিজ ভক্তি-ধন, দয়] করি, বিতরণ 

করিতে কলিতে অবতীর্ণ ॥ 

স্বর্ণের স্বরণ ঝলমলে অনুক্ষণ, 

বাহার সুন্দর কলেবরে। 

শচীস্ৃত মেই হরি রহুন প্রবেশ করি, 

তোমাদের হ্বদয়-কন্দরে ॥ 

( ভাবার্থ )-- 

হরিশব্ধ নানা-অর্থ, সিংহেরে বুঝায় । 

সিংহ বাস করে বনে পর্বত-গুহায় ॥ 

আপন প্রভাবে মত্ত-করিবরে নাশে। 

অন্য পশু দূরে যায় তাহার তরাসে ॥ 

তেমতি জানিবে ভব-অটবীর মাঝে । 

মানবের দেহরূপ পর্বত বিরাজে ॥ 



২. হরিভক্তি। 
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হৃদয়-গুহায় তার পশি গৌর-ছরি। ূ 

নাশিবেন মহা-মোহরূপ মত্ব-করী ॥ 

দূরে পলাইবে যত পাপ-পত্তগণ। 

হরি-মুখে হরিধ্বনি করিয়া শ্রবণ | 

প্রীপ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতারত্ব- 

প্রতিপাদক শ্ান্ত্রীয় বচন । 

ভগবান শ্রীরুষ্ণ অজ্জ্ুনিকে বলিয়াছিলেন,_ 

যদ। য্দ! হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 

অভ্যুতান-মধর্মস্য তদাত্মানং স্জাম্যহম্ ॥ 
হে অজ্জুন, যখনই ধর্শের হাস ও অধন্মের সৃদ্ধি হয়, তখনই আমি 

এক এক মৃত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই। 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্। 
ধন্মসংস্থাপনার্থায় সম্তভবামি যুগে যুগে ॥ 

ধার্দিকদিগের রক্ষার জন্য, অধাম্মিকদিগের বিনাশের জন্য এবং সত্য- 

ধর্ম প্রবর্তনের জন্য, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি-_ইহাদের প্রত্যেক যুগেই 
আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি । 

অতএব কলির প্রথম সন্ধ্যায় যখন যবনরাজগণের উৎপীড়নে আধ্য- 
ধম উৎসন্নপ্রায় হইতেছিল, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ বা শ্রীক্ণ- 
চৈতন্যরূপে, নবদ্ীপে জগন্লাথমিশ্রের ভবনে শচীদেবীর গর্ভে আবিভূ্ত 
হুইয় সংকীর্তনরূপ সত্যধন্মের প্রবর্তন করেন। 



শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতারত্ব। ণ৩ 
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মংস্থযঃ কৃর্ধো বরাহস্চ নৃসিংহো বাদনন্তথা | 
রামে। রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কক্কী দশ স্মৃতাঃ ॥ 

এই বচনের অর্থ এই যে, এই দশটিও ভগবানের অবতার । এই দশটি 
ভিন্ন তাহার আর অবতার নাই-_-এরূপ অর্থ নহে। যেহেতু শ্রীমন্তাগবতে 

শ্রীহুত গোস্বামী শৌনকাদি খধিগণের নিকট তীহার দ্বাবিং শত অবতারের 

উল্লেখ করিয়। শেষে বলিতেছেন, 

অবতার! হ্সংখ্যেয়া হরেঃ সত্বনিধেদ্িজাঃ। 

যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহভ্রশঃ ॥ 
হে দ্বিজগণ, যেমন অক্ষয় হৃদ হইতে বহুসহত্র নদী উৎপন্ন হয়, সেইব্ূপ 

সেই সত্্বগুণাশ্রয় হরি হইতেও অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে। 

এতাবতা, যে কয়েকটি অবতারের কথ। বল। হইল, ততিন্ন তাহার 

আরও অনেক অবতার আছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 

কলিতে তিনি যে গৌরাঞ্জ অবতার হইবেন, তাহ। ভক্তগণের নিকট 
তিনি পূর্বেই বলিয়াছিলেন।-_ 

অহমেব কচিদ্ ব্রন্মন্ সন্গ্যাসাশ্রমমাশ্রিত2 | 

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্ ॥ 
হে ব্রহ্গন্, আমি কলিতে কোনও স্থানে অবতীর্ণ হইয়া, সন্ন্যান আশ্রম 

গ্রহণ করিয়া, পাপিষ্ট লোকদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব ।-_-উপপুরাণ। 

কলিন। দহামানানা-সুদ্ধারায় তন্ুভূতাম্। 

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥ 
কলি-নিপীড়িত মানবগণের উদ্ধারার্থে আমি কলির প্রথম সন্ধ্যায় 

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিব। কৃম্পুরাণ। 

শুদ্ধগৌরঃ সুদীর্থাঙ্গো গঙ্গাতীরসমুদ্ভবঃ | 
দয়ালুঃ কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥ 



৭8 হরিভক্তি | 

আমি কলিষুগে বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ ও দয়ালু হই গঙ্গাতীরে 
উৎপন্ন হইব এবং সকলকে সংকীর্তন শিক্ষা দিব।-_গরুড়পুরাণ। 

অহমেব ছিজশ্রেষ্ঠ লীলা প্রচ্ছন্ন-বিগ্রহঃ ৷ 
ভগবদ্তক্তরূপেণ লৌকং রক্ষামি সব্বদ! | 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমিই লীলা করিয়া কৃষ্ণদেহ গোপনপূর্ববক ভগবন্তক্ত- 

রূপে সব্বদা লোকরক্ষ। করিব ।-_নুসিংহপুরাণ। 

আনন্দাশ্রুকলা-রোম-হধপুর্ণং তপোধন। 
সব্রে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্যাসিরপিণম্ ॥ 

হে তপোধন, কলিতে নকলে আমাকে আনন্দাশ্রকলায় ও পুলকে 

পরিপূর্ণ সন্গ্য।সিরূপা দর্শন করিবে 1-_-ভবিষ্যপুরাণ। 

কলিঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ববানাচারবর্জিতান্ । 

শচীগর্ভে চ সম্তয় তারয়িষ্যামি নারদ ॥ 

হে নারদ, আমি শচীগতে সম্ভৃত 5ষ্য়া, কাঁপকালে ঘোরমোহাচ্ছন্ন 

ও আচারবঞ্জিত সকল লোককে উদ্ধার করিব ।-_-ব।ম্নপুরাণ। 

দিবিজ! ভূবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তব্বপিণঃ। 

কলৌ সংকীন্তনারস্ভী ভবিষ্যামি শচীস্ৃতঃ ॥ 

হে দ্রেবগণ, তোমরা ভক্তরূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ কর। আমিও 

শচীনন্দন হইয়। কলিতে সংকীন্তন-ধন্ম প্রবর্তন করিব ।--শিবপুরাণ। 

আবার শাস্ত্ান্তরে আছে-__ 

করিষ্যতি কলেঃ সন্ধ্যাং ভগবান্ ভূতভাবনঃ। 
দ্বিজাঁতীনাং কুলে জন্ম শাস্তানাং পুরুষোত্তমঃ ॥ 

ভূতভাবন ভগবান্ পুরুষোত্বম কলির সন্ধ্যায় শমনিরত দ্বিজগণের 

বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন ।--দেবীপুরাণ। 



শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব | ৭৫ 

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহসৌ মহীতলে । 
ভাগীরঘীতটে ভূম্সি ভবিষ্যতি সনাতনঃ ॥ 

সেই সনাতন বিষুণ কলির প্রথম দন্ধ্যায় ভূতলে ভাগীরথীতীরস্থ 
প্রদেশে গৌরাঙ্গ হইয়৷ উৎপন্ন হইবেন ।-_পদ্মপুরাণ। 

সুবর্ণবর্ণে! হেমাঙ্গে। বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী 

সন্ত্যাসকৃৎ সমঃ শাস্তে। নিষ্টাশান্তিপরায়ণঃ॥ 
তিনি স্বর্ণের ন্যায় গীতবর্ণ, গলিত কাঞ্চনের স্তায় উজ্জ্বল ও কোম- 

লাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচাধ্য এই শ্রেষ্ঠ পুরুষদ্বয় তাহার অঙ্গ ( অংশ), 

তিনি চন্দন দ্বারা আপন শ্রীঅঙ্গে অঙ্গদাকৃতি চিহ্ ( বাজুর ন্যায় রাধা- 

কষ নামের ছাপ) ধারণ করেন, এবং তিনি সন্ধ্যাসী, সর্বভূতে সম- 

ভাবাপন্ন, উদ্বেগরহিত, এবং একাগ্রাচত্ত ও নিবৃত্তিপরায়ণ হন ।-_. 

মহাভারত । 

আরও অনেক শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু আধুনিক 

অনেকের বিশ্বান যে, এ সকল শাস্ত্রে অনেক প্রক্ষিপ্ত ( নৃতন-নন্গিবিষ্ট ) 

শ্লোক আছে । বস্তত: সে শ্রেকগুলি প্রক্ষিপ্ত, কি ধাহার৷ প্রক্ষিপ্ণ 

বলেন, তীাহারাই প্র-ক্ষিপ্ত, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। যাহা 

হউক, সৌভাগ্যক্রমে শ্রীমন্তাগবও মহাপুরাণের সেক্প অপবাদ কাহারও 

মুখে শুন। যায় না; অধিকন্ত উক্ত মৃহাপুরাণকে সকলেই প্রামাণিক 

বলিয়াও স্বীকার করেন। অতএব শ্রীমস্ভাগবত হইতেই কয়েকটি ক্লোক 

উদ্ধৃত করিয়! এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব । 
নিমি রাজ। জায়ন্তেয় মুনিগণকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন-_ 

কম্মসিন্ কালে স ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশে। নৃভিঃ। 

নায়া”ব। কেন বিধিন! পুজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥ 

সেই ভগবান্ কোন্ যুগে কিরূপ বর্ণ ও কিরূপ আকার ধারণ করেন, 



৭৬ হরিতক্তি | 
রিট উলসিলি ছি লি উতলা রী লী লী ছিলি সির সি সির সত তর রী ঠাস রী ৯ উল সদর সিল * সিটি উরি ৬িতে সিল ছিল স্পা তা সী জল শী সটিলী আলি তি সি তি সির তি সল্ি উি হলি লী রা বসি প্িলী  সল ওলা লা লি দি 

এবং লোকে তাহাকে কি নামে ও কি বিধানে পৃ করিয়। থাকে, 

তাহা এখন বলুন। 

করভাজন উত্তর করিলেন-_ 

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেযু কেশব: । 
নানাবর্ণাভিধাকারো৷ নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ 

সত্য ত্রেত৷ ঘ্বাপর কলি--এই চারিযুগে ভগবান্ নানা বর্ণ, নানা নাম 

ও নানা আকার ধারণ করিয়া থাকেন, এবং লোকে তাহাকে বৈদিক ও 

তান্ত্রিক নানা বিধানে পূজা! করে। 

কৃতে শুর্লশ্চতুর্ববাহু-র্জটিলো বন্ষলাম্বরঃ | 
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ দণ্ডককমণ্ডল,॥ 

সত্যযুগে তিনি শুরুবর্ণ, চতুর্ববাহু, জটাধারী ও বন্কল-বসন হইয়া 
কুষ্তাজিন ( কৃষ্ণসার-মৃগচন্মন )) যজ্ঞোপবীত, জপমালা, দণ্ড ও কমগুলু 

ধারণ করিয়৷ ব্রহ্ম-চারী-সূর্তিতে অবতীর্ণ হন। 

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ববাহুক্মিমেখলঃ | 
হিরণ্যকেশস্তরষ্যাত্মা ক্রকৃক্রবাছ্যপলক্ষণঃ ॥ 

ভ্রেতাযুগে তিনি রক্তবর্ণ, চতুর্ববাহু, ত্রিগুণ-মেখলা-ধারী, তাত্রকেশ, 

বেদময়, এবং শ্রকৃক্রব-প্রভৃতি যজ্ঞসামগ্রী-সংযুক্ত হইয়। যক্ঞমূর্তিতে অব- 

তীর্ণ হন। 

দ্াঁপরে ভগবান্ শ্যাম; পীতবাস। নিজায়ুধঃ | 
শ্রীবৎসাদিভি-রক্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ 

দ্বাপরযুগে ভগবান্ কৃষ্কবর্ণ, পীতাম্থর, বংশীপ্রভৃতি রূপে পরিণত শঙ্খ- 
প্রভৃতি নিজ আযুধধারী, এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ও দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণে 

শোভিত হইয়। শ্রীনন্দনন্দনরূপে অবতীর্ণ হন। 



শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব ৷ ৭৭ 
পোলাসদিলাউ লালা লাছি জািতাসিলা 2৯ লা লিলি রাসিলীিলীত লী লিলসিশািরাস পাসটিলী লালিত িস্পসিপাসপাসিপাসি পাস পরসসিলাসি পসলরি 

তার পর প্রথম তিন যুগের পুঞ্জাবিধি ও স্তরতি বলিয়া, 

বলিতেছেন-_- 

ইতি দ্বাপর উব্বশি স্তবস্তি জগদীশ্বরম্। 
নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃখু ॥ 

হে মহারাজ, দ্বাপর যুগে লোকে এইরূপে জগরাশ্বরকে ত্তব করে। 

কলিতে তন্ত্রমতেরই প্রাধান্ত। সেই অন্ত্রোন্ত বিধানে নানা কলিতে 

যেরূপ তাহার পৃজ! করিয়া থাকে, তাহাও শ্রবণ কর। 

কৃষ্ণবর্ণ তিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। 

যজ্ঞেঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈধজন্তি হি স্থমেধসঃ ॥ 

কলিতে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ হন, অর্থাৎ “কৃষ্ণ” এই দুই বর্ণ তাহার নামের 

মধ্যে থাকে (এতাবতা৷ তিনি কৃষ্ণচৈতন্ত নাম ধারণ করেন বুঝিতে হুইবে) 

অথবা! কৃষ্ণকে সংকীর্তনাদি দ্বারা বর্ণন করেন বলিয়া তিনি কুষ্ণব্ণ 

অর্থাৎ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। পত্বষা অরুষ্ণং কান্তিতে তিনি অকুষ্ণ 

(কষ্ণবর্ণ নহেন) অর্থাৎ পীতবর্ণ। অঙ্গ (প্রধান অংশ অর্থাৎ অদ্বৈতা- 

চাধ্য ও নিত্যানন্দ ), উপাঙ্গ (শ্রীবানপপ্ডিত প্রভৃতি ), অস্ত্র (ভববন্ধন- 

'ছেদ্দনের উপায় হরিনাম )১ ও পার্ধদ (গঙ্গাধর-পণ্ডিত-প্রভৃতি ) তাহার 

বৃত্য-হবস্তী। এবং বিবেকিগণ সংকীর্তন প্রধান পুজাবিধানে তাহার 

পৃজ। করিয়া থাকেন। 

উক্তক্নোকে যে “অকৃষ্ণ শব্দ আছে, তাহার অর্থ “কষ্কবর্ণ নহেন? | 

'কুষ্ণবর্ণ নহেন? বলিলে যদ্দিও শুরু ও রক্তবর্ণও বুঝাইতে পারে, তথাপি 
এখানে পীতবর্ণই বুঝিতে হইবে। যেহেতু যছুকুলাচাধ্য গর্গমুনি 

শ্রকষণের নামকরণ করিতে গিয়৷ গোপরাজ নন্দকে বলিয়াছিলেন-- 

আসন্ বণীস্ত্রয়ো হস্ত গৃহুতোইনুযুগং তনৃঃ। 
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ 

এ লী সিল সি সির লী র সিলাসি পিসির সিসি সিল ৯6 উপাসনা উল সিল 



৭৮ _ভরিভ্তি | 
উপ ছল ছিল কিছ ৯৫ সপ চিত ছতা গা িিনিসি সাসবপাশিসপিসিপরসাপরিপপা শসিপাসপাসসফি প্ শ্লপনপীশিলাশিলা 

এই বালক, সত্য ত্রেতা দ্বাপর রিও চারি যুগে চারি বর্ণ ধারণ 

করেন, সেই চারি বর্ণ এই-_শুরু রক্ত পীত ও কৃষ্ণ । তন্মধ্যে শুরু রক্ত 

ও পীত তিনবর্ণ হইয়। গিয়াছে, এক্ষণে অর্থাৎ দ্বাপরে ইনি কৃষ্কবর্ণ 

হইয়াছেন ! 

পকৃতে শুরু” ইতাদি ক্োকে সভাযুগে শুরুবর্ণ, “ভ্রেতায়াং রক্ত- 

বর্ণোেইসৌ” ইত্যাদি ক্লোকে ত্রেতাধুগে রক্তবর্ণ, এবং “দ্বাপরে ভগবান্ 

হ্যাম:” ও “ইদানীং কষ্চতাং গতঃ” এই ছুই গ্লোকে দ্বাপরে কুষ্ণবর্ণ বল! 

হইয়াছে । সুতরাং কলিতেই যে গীতবর্ণ (গৌরবর্ণ) হন, তাহা স্পষ্টুই 

প্রতিপন্ন হইতেছে । 

প্রতিকল্পে নতা ত্রেত। দ্বাপর কলি অনেকবার হষ্য়া থাকে । সেইজন্য 

“ইতি দ্বাপর” এই শক্লোকে “নানা কলৌ” (নান। কলিতে বলা হইয়াছে, 

এবং যজস্তি”” ( পৃক্জা করিয়া থাকেন ), এইরূপ বর্তমান কালের প্রয়োগ 

আছে। নচেৎ, সত্যযুগে করভাঙ্গনের উক্তিতে ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ 

থাকিত। এতাবতা, প্রতোক দ্বাপর ও প্রতোক কলিতেই স্তব করেন 

ও পুঁজ! করিয়া থাকেন, এই অর্থই পাওয়া যাইতেছে । অতএব দ্বাপরে 

গর্গমুনি নন্দকে যে বলিয়াছিলেন-_“আসন্ বর্ণান্তয়ঃ” (শুক রক্ত পীতবর্ণ 

হইয়া গিয়াছে ), তাহার তাত্পধ্যার্থ এই যে পূর্ব পূর্ব সত্যযুগে শুরুবরণ, 
পূর্ব পূর্বব ত্রেতায় রক্তবর্ণ, এবং পূর্ব পূর্বব কলিতে পীতবর্ণ হইয়া- 
ছিলেন ; ক্ৃতরাং ভবিষ্যৎ তিন যুগেও এরূপ তিন-বর্ণ হইবেন । এবং 

বর্তমান দ্বাপরে যেমন কৃষ্কবর্ণ হইয়াছেন, সেইব্দপ পূর্ব পূর্বব দ্বাপরে 

রুষ্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, আবার ভবিষ্যৎ দ্বাপধেও কৃষ্ণবর্ণ হইবেন । 

কলিযুগে বিবেকিগণ যাহ। বলিয়া ভগবানের স্তব করেন, তাহ! 

করভাজন বলিতেছেন, 

ধ্যেয় সদ। পরিভবদ্ব-মভীষ্টদোহংঃ 

তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্। 



শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব। ৭৯, 

ভূৃত্যান্তিহং প্রণতপাল-ভবান্ধিপোতং, 

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ।৷ 

হে মহাপুরুষ অর্থাৎ পরমহংনরূপিন্ শ্রীকুষ্ণচৈতন্য, তোমার যে পাদ- 

পল্ম “নদ! খধ্োয়_-নব্ব্দ। ধ্যানের যোগা, যাহা পরিভবস্ব'-_ইন্দ্রিয-পরি- 

জনাদিকৃত পরাভব দূর করিতে সম্্, যাহা “অভীষ্টদোহ'_-ভক্তগণের 

নকল কামন! পূর্ণ করে, “তীর্থাম্পদ? -তীথের আধার অর্থাৎ পরম পাবন 

( অথবা সকল তীর্থ যাহার আম্পদ 'শর্থাৎ যাহ। সকল তীর্থে পরিভ্রমণ 

করিয়াছে ), যাহ। িববিরিঞ্চিগুত*_শিব ও বিরিঞ্ির অবতার অদ্বৈতা- 
চাষ্য ও হরিদাস কর্তৃক পূজিত, যাহা শরণ্”__-আপামর সাধারণকে 
আশ্রয় দানে অনুকূল, যাহা 'ভৃত্া।তিহ,-_ আমি তোমার সেবক, মুখে 

এই কথামাত্র বলিলে৪ও সকল ক্রেশ বিদূরিত করে, যাহ! “প্রণতপাল"-- 
প্রণতিমাত্রেই সকলকে রক্ষ। করে, যাহা 'ভবান্ধিপোত”--ভবপাগর পারের 

তরণী, তোমার সেই পাদপন্ন বন্দনা করি। 

ত্যক্তাসুছুস্তাজ সুরেগ্সিতরাজ্য-লক্ষ্মীং 

ধন্টিষ্ঠ আধ্যবচসা যদগাদরণ্যম্। 

মায়ামগং দয়িতয়েগ্সিত-মন্বধাঁবদ্ 
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ 

হে মহাপুরুষ, হে ধাশ্মিকবর, যিনি ( অস্থ-ুস্তাজ ) প্রাণের ন্যায় 

তাগ করিতে অপাধা এবং (স্থরেপ্দিতরাজ্য ) ধাহার পৌন্দধ্য দেবগণের 

স্পৃহণীয়, সেই লক্ষ্মী-নায়ী পত্বীকে* পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আপন বিরহ- 
রূপ সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু ঘটাইয়া ( অথব। যাহা অপেক্ষা লক্ষ্মী 

ভোিলদ পাশ | পািাশশীশোশি শিপ শি  শািশ্ীশাতী তি শীট শা শশতাশি 

* অন্ুবত সাজা, হুরৈঃ ঈপ্সিতং বাঁজাং ( লৌনাধ্যং ) ষস্যাঃ সা! সরেপ্িতরাজ্য।, 

অনুতুন্তজা চাসৌ হরেপ্লিহরাজা। চেতি অনুদুন্তাজ-হরোদ্দতরাজ্যা, স| চাসৌ লক্্মী- 

শ্চেতি অশ্হুস্ত্যজ-হুরেগ্সিতরাজ্য-সঙ্্রীঃ তাম্। 

5৯5 সন পিস পি মাপার আপস পাঠ 



৮৩ সিকি 

৭৮৪ সলি ভিত হর ক ৯ রিল শতক ৯ তত ও ৯ নত চে ঠিক | কা সি সিরা জি সিল জী সি জা 

ভি নহেন, জং লক্ষ্মীর চি তুমি : অনায়াসে টি িরিনাছিলে; 

কিন্তু ধাহার বিরহবেদন! তুমি সহসা ভূলিতে পার নাই-_লক্ষ্মী অপেক্ষাও 

ধাহাকে অধিক ভাল বাসিতে, এবং ধাহার কাছে লক্ষ্মীর সৌন্বধ্য দেব- 

বাঞ্চিত নহে অর্থাৎ লক্ষ্মী অপেক্ষাও যিনি সুন্দরী ছিলেন, * সেই দ্বিতীয়! 

পত্বী বিঞুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়। ) তোমার যে পাদপদ্ম ( আধ্যবচস1) 

ব্রাহ্ষণের শাপ-বাক্যে অরণ্যে গমন করিয়াছিল অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম 

গ্রহণপূর্ববক বুন্দাবনে গিম্াছিল, এবং তোমার ( ঈপ্সিত ) অভিমত যে 

( মায়ামুগ ) মায়ারচিত স্ত্রীপুত্রধনজনাদির অন্বেষণে রত সংসারি মালব- 

গণ, তাহাদের উদ্ধারার্থ তোমার থে চরণ (দয়িতয়া৷ ৭ ) দয়ালুতাবশত: 

অনুগ্রমন করিয়াছিল অর্থাৎ তাহার! দুস্তর ভবসাগরে পতিত হইবার 

জন্য ধাবিত হহলেও, তুমি তাহাদিগকে সেথা! হইতে আপন প্রেমসাগরে 

ভাসাইয়া লইয়। যাইবার জন্য আলিঙ্গন করিবে বলিয়া, যাহ! তাহাদের 

পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল, তোমার সেই পাদপদ্ম বন্দন। করি। 

উক্ত শ্রোকগুলির মধ্যে কয়েকটির অন্যবিধ অর্থও আছে, কিন্তু 

প্রস্তুত বিষয়ে অনাবশ্ঠক বলিয়া, তাহার আর উল্লেধ করা গেল না । 

এইবূপে ভগবান্ কলিষুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া সংকীর্ভন- 
রূপ সত্যধশ্মের প্রচার করেন। তাহার নিজের কোনও কর্তব্য না 

থাকিলেও, লোকশিক্ষার্থে তিনি যে কম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা৷ গীতাতে 

তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন-_ 

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে৷ জনঃ | 
স যং-প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুর্তৃতে ॥ 

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 

নানাবাপ্ত-মবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কন্মণি ॥ 

* ন নুহ্ত্যাজা হুরেক্লিতরাজা। চ লক্ষী: যন্যাঃ তাম্ ইতি পৰষ্যাস্তো বনত্রীহিঃ। 
+ দয়! অস্যাস্তীতি দয়ী, তস্য ভাবঃ দয়িত তয়া। 
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বরপ্খলাসিলাস লিলা উল িলোস্িঅতি সিল ৬ লী পি তি লি করছি পলা লীগ ৮ লি লাস লা ঠা তে লাখ তা % 2৯ কিল ছিলি ছি চিতল উপ সিটি লো ৮৮ এলি লা লাস 

চিত হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কনিতিজিত:। 

মম বত্মনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সব্বশঃ ॥ 

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, অপর লোকেও সেইবরূপ করিয়া 

থাকে। তিনি যে ধশ্ম প্রমাণ বলিয়। মান্য করেন, অপর লোকেও তাহাই 

অবলম্বন করি! থাকে । হে অজ্জুন, তিিসুবন-মধ্যে আমার কর্তব্য কিছুই 

নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, প্রাপ্যও কিছুই নাই; 
তথাপি আমি কনম্মে প্রবৃত্ত হইয়া! থাকি । কারণ, আমি যদি অনলস হইর! 

কদ।চিৎ কনম্মে প্রবৃত্ত ন। হই, তাহ্। হইলে সকল পলোকেই আমার পথ 

অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ তাহার! অলস হইয়। কোনও কাধ্যই করিবে 

না। 

এই জন্যই ভগবান্, অপর সঞ্লকে সংকীর্তনে রত করিবার নিমিত্ই, 
ভক্তব্ূপে নিজেই নিজের নাম মংকীর্তন করিয়াছিলেন । 

কৃষ্ণনামের বুযুৎপন্তি। 

(১) যদুকুলাচাষ্য গগমুনি, বস্দেবের প্রেরণায় নন্দালয়ে গমন 

করিয়। শ্রীষশোদানন্দনের নামকরণ-কালে বলিয়াছিলেন-_- 

আসন্ বর্ণান্ত্রয়ো হাস্ত গৃহৃতোহনুযুগং তনুঃ। 
শুকনো রক্তস্তথা! পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ 

এই বালক যুগে যুগে শরীর ধারণ করির! থাকে । তাহাতে কোনও 

যুগে ইহার শুক্ুবর্ণ কোনও বুগে রক্তবর্ণ এবং কোনও যুগে পীতবর্ণ 
হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে ; এইজন্যই ইহার নাম 
নু? রহিল। 



৮২ হরিভক্তি। 
তিল সি নী সি লী সত সপ দি সিকিম সজল ভিটা 5 এ ৯ সিলসিলা সির ছি জিপি নালিশ তিস্িপস্িতী উপ জি সিসি লাসিলাসিলািল সশ্রম তিল পিস ৪, উল শন এল 

(২) কৃষ, ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় কারয়। কৃষ্ণ হইয়াছে । কর্ষতি 

পাপানি ইতি কৃষ্ণ:--ঘিনি পাপ নকল কর্ষণ অর্থাৎ উদ্মুলন করেন, তিনি 
কফ। 

(৩) কর্ষতি বিশ্বম্ ইতি কৃষ্ণ:__ধিনি স্বীয় মায়া-রঙ্জ, দ্বার! বন্ধন 
করিয়! জগৎকে কর্ষণ করেন অর্থাৎ কখনও আপনার সন্নিকটে আনয়ন 
এবং কখনও দূরে নিক্ষেপ করিয়। থাকেন, তিনি কৃষ্ণ। 

(৪) কৃষিভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বতিবাচকঃ | 

তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ 

কষ, ধাতু-নিপ্ন্ন কষ, শবের অর্থ সত্তা (সৎ), ণ শবের অর্থ নির্তি 
(আনন্দ )। দলেই উভয়ের যে মিলন, তাহাকেই কৃষ্ণ বলে; এবং 

তিনিই পরম ব্রহ্ম । 

(৫) তমাল-শ্যামল-ত্বিবি শ্রীবশোদা-স্তনন্ধয়ে । 

কৃষ্ণশকে। বূটিরিতি স্ববশা স্্রবিনির্ণয়ঃ ॥ 

তমালের ন্তায় শ্ামলকান্তি শ্রীধশোদানন্মনক্েই কৃষ্ণ বলে। ইহা 

রূঢ় শব । ইহাই নকল শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত | 

ব্যাখ্যা ।--শব্ধ তিন প্রকার; যৌগিক, যোগরূঢ় ও ব্ঢ়। 

যৌগিক ।_-যাহ। প্রক্ৃতি-প্রত্যয়ের অনুসারে অর্থ প্রকাশ করে, তাহ। 

যৌগিক । বথা-_শয্যা। শী ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ক্যপ. প্রত্যয় 
করিয়া শধ্যা শব্ধ হইয়াছে । শী ধাতুর অর্থ শয়ন করা এবং ক্যপ, 

প্রত্যয়ের অর্থ “যাহাতে হয়” । অতএব শধ্য। শবেের অর্থ-_'যাহাতে শয়ন 

করা হয়ঃ! এখানে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অন্থুসারেই শধ্যা শব্দের অর্থ 

বিছান! হইয়াছে । 

যোগরূঢ় ।--যাহ। প্রৃতি-প্রত্যয়ের অনুনারে অর্থ প্রকাশ করিয়াও 

সাধারণকে না বুঝাইয়া পদার্থবিশেষকে বুঝায়, তাহা যোগরঢ়। যথা 

পাল 
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--সরোজ। সরস্শবপূর্ব জন ধাতুর উত্তর প্রত্যয় করিয়া সরোজ 
হইয়াছে । উহার প্ররুতি-প্রতায়ান্ুলারী অর্থ-_যাহ। সরোবরে জন্মে । 

কিন্তু পদ্ম, শৈবাল, মৎস্তপ্রভৃতি সরোবরে জন্মিলেও সরোজ শব্দে কেবল 

পল্পকেই বুঝায় । 

রূঢ় ।--যাহ। প্ররৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ ন। করিয়া কোনও প্রপিদ্ধ 

অর্থ প্রকাশ করে, তাহা বুট । যথা মণ্প। মওশব্পূর্বব প৷ ধাতুর 
উত্তর ক প্রত্যয় করিয়া মণ্ডপ হইয়াছে । উহার গ্রকৃতিগ্রতায়গত অর্থ 

_যে মণ্ড (মাড়) পান করে। কিন্তু সে অর্থের লেশমাত্রও প্রকাশ না 

করিয়া মণ্ডপ শব্ধ গৃহকে বুঝায় ( যথ। চণ্তীমণ্ডপ ইত্যাদি )। 

অমরকোষে বিঝু-পধ্যায়ের প্রথমেই “বিষ্ণনারায়ণঃ কৃষ্ণ” এই 

যে তিনটি নামের উল্লেখ আছে, উহারাও যথাক্রমে যৌগিক, যোগরূঢ় 

ও রূঢ়ু। 

বিধু--বিষ, ধাতুর উত্তর হু প্রত্যয় করিয়। বিষুণ হইয়াছে । বিষ, 

ধাতুর অর্থ ব্যাপিয়। থাকা, হথ প্রত্যয়ের অর্থ ততৎকর্তী, অর্থাৎ ঝিনি বিশ্বকে 

ব্যাপিয়। থাকেন, তিনি বিষুণ। এখানে ঠিক প্রক্ৃতি-প্রত্যয়ের অর্থই 
প্রকাশ পাইয়াছে। স্ৃতরাং ইহ! যৌগিক শব্দ) 

নারায়ণ।--নার (জল )+ অয়ন (আশ্রয় )। জল যাহার আশ্রয় 

তিনি নারারণ। এখানে প্রকাভ-প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ করিয়াও, 

জলাশ্রিত মতশ্ত-প্রভৃতিকে ন। বুঝ[ইয়।, প্রলয়পমুদ্র-জলশায়ী শ্রীহরিকেই 
বুঝাইতেছে। সুতরাং ইহ! যোগন্ঢ | 

কৃষ্ণ ।-ম্ণ্ডপাদি শবের ন্যায় কৃষ্ণ শব্দ রূঢ়, অর্থাৎ ইহ। প্রক্ৃতি- 

প্রত্যয়গত অর্থ না বুঝাইয় শ্রীধশোদানন্দনকেই বুঝাইয়া থাকে। (১) 
তিনি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ নহেন। যেহেতু তিনি পূর্ণত্রহ্ম -নিগু৭, 

নিরঞ্জন; তাহাতে শ্বেতপীতাদি কোনও বর্ণের সম্ভাবন। নাই। যেমন 

কামল-( ন্তাবা )-রোগগ্রন্ত ব্যক্তি দৃষ্টির দোষে সকল বস্তকেই হরিপ্রাবর্ণ 



৮৪ হ্রিতক্তি | 
লো এ ক এসি শীছি লীগ চি হি লা লা লাশ তি ছি লা ঠাস ছি লাছি ভাসি 2 কিনি লে ভা 8 ভাসি 

দেখে, সেইরূপ প্রবল তমোগুপান্থিত আমর! দৃষ্টির টি তাহাকে 

তমোবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়। থাকি । আবার রজোগুণ্ারদির উদ্রেক 

হইলে তীহার রক্তবর্ণাদিও অবলোকন করি । (৯৩) তিনি পাপকর্ষণ ব৷ 

জগদাকর্ষণ করেন বলিয়াও কুষ্ণ নহেন। কারণ, পৃশব্রন্ম নিক্ষিয় ; তাহার 

কোনও কার্য্যই নাই । আমর নিজের গতি অথব। খণ্ড খণ্ড মেঘের প্রবাহ 

অনুলারে যেমন নিশ্চল চন্দ্রকে চলিত বোধ করি, সেইরূপ নিজের 

কাধ্য এবং কালের প্রবাহ অনুসারেই তাহার কার্য অনুভব করিয়া থাকি । 

(৪ )যিনি বাক্যে মনেরও অতীত, যিনি বেদের অগোচর, তিনি যে 

সচ্চিদানন্দ-মূর্তি, তাহারই বা নির্ণয় কি? তাই শান সর্বশেষে 

বলিতেছেন-_ 

লা লাস তি পাছি ভীত এ 

তব তত্বং ন জানামি কীদশোহসি মহেশ্বর। 

যাদৃশস্তং মহাদেব তাণৃশার নমো নম ॥ 

হে পরেষেশ্বর, তুমি যে কিরূপ, সে বিষয়ে ভোমার তত্ব আমি জানি 

না। হে স্থরেশ্বর, তুমি যেরূপ, সেইকপকেই আমি পুনঃপুনঃ প্রণান করি। 

₹কীত্তন। 

কবে কপ করিবে কংসারি। (এ অধমে হে) 

আমি এ যাতনা আর সহিতে নারি ॥ 

আমায় দিয়েছ যে সম্পদ, পদ্দে পদে তার বিপদ্ধ হে, 

দাও ও পদ বিপদ নিবারি ॥ 

(ছিলাম ) শৈশবেতে জ্ঞানহীন, হেলে খেলে গেছে দিন, 

ভাবি নাহি কোনো দিন, ও রাঙ্গা চরণ ॥ (জানি নাই বলে হে) 



সংকীত্ত" ল্। ৮৫ 
এবাদত ছি পিঠাছ তা ভাছিলানড বলল ভাত ভলািলীঙি 5 স্ছ লা লিীিলাত লি ঈ িশিআািসছ তি চলিত ছি লী লিট টা ৬টি লি চি ও তিল সত লি ৯০৯৪৪ ৯, পাসিলাছি জিউস চে 

প্রবল লরিপুন বশে, নারী ল সহ রঙ্গ রসে, 

পরহিংস| পরছেষে, গিয়েছে যৌবন ॥ (তোমায় না ভজে ছে) 
প্রৌটকালে দার! স্থত,__পালনে হইয়ে রত 

অর্থআশে অবিরত, করেছি ভ্রমণ ॥ (মিছে কাজে হে) 

বুদ্ধ দশা হলে পর, জরাজীর্ণ কলেবর, 

কফে বদ্ধ ক্ন্বর, সবে ন! বচন ॥ (কেমনে ডাকি হে) 
লভি এ মানব-কাদ্ধ হেলাতে হারানু হায়, 

সময় ফুরায়ে যায় হে, কি হবে এখন। 

হবে বলকি উপাক্স, হয়েছি যে অন্গপায়, 

রাখ যদি রাঙ্গা পায় হে, পতিতপাবন ॥ 

(আমার ) কিসে হবে পরিত্রাণ, অন্ুতাপে দে প্রাণ, 

শান্তি নাহি তব কৃপ। বিনে । (জানি মনে হে) 

( আমি) অন্ত কিছু নাহি চাই, ( তোমার ) শ্রীপাদপন্র যদি পাই, 

শিগ্ধ করি তাপিত জীবনে ॥ (হৃদে ধরি হে) 

( আমার ) কোনো গুণ নাই হে হরি, (তুমি) নিজ গুণে দয়! করি, 

চরণ-তরী দাও যদি এ ধীনে। (অন্তকালে হে) 

( স্থখে ) ভবপারে যাব চলে, ( মুখে ) হরি হরি হরি বলে, 

ফাকি দিয়ে দুরন্ত শমনে ॥ (নামের গুণে হে) 

'আজি কোথা হে পীতবাম ( আমার ) পূরাও এই অভিলাষ হে, 

তোমার দাসের দাস হতে যেন পারি॥ (হরি) 



ভক্তির লক্ষণ । 

অনন্যমমতা বিষ্কৌ মমতা প্রেমসঙগতা। 

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীন্ম-প্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 

অন্য কোনও বিষয়ে মমতা না করিয়া, কেবল বিষুণতেই যে প্রেম- 

সংযুক্ত মমতা, তাহাফেই ভীম্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব ও নারদ ভক্তি বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। 

আমার বলিয়। ষে অভিমান তাহাকে মমতা বলে । আমার পিতা, 

আমার মাতা, আমার ধন ইত্যাদি “আমার” বলিতে যত বস্ত আছে, 

তৎসমুদ্ধয়কে পরিত্যাগ করিয়া, সেই সকল “আমারঃ বলিতে কেবল হরি 

ভিন্ন আর কিছুই নাই, অর্থাৎ হরিই আমার পিতা, হরিই আমার মাতা, 

হরিই আমার ভ্রাতা, হরিই আমার স্ত্রী, হরিই আমার পুত্র, হরিই আমার 

বন্ধু, হরিই আমার ধন, হরিই আমার জন, হরিই আমার গৃহ-_ইত্যাদি- 

রূপ যেভাবনা এবং সেই ভাবনাকে ক্রমশঃ যে প্রেমোন্ুখীন করা, 
তাহারই নাম ভক্তি। 

এখন প্রেম কাহাকে বলে, তাহ। জানিতে হইলে, অগ্নে ভাব জান! 

আবশ্টুক। ভাব যথা-_ 

শুদ্ধসত্ববিশেধাত্ব। প্রেমস্থ্যাংশুসাম্যভাক্। 
রুচি ভিশ্চিত্বমাস্ছণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ 

বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট সত্বগুণময়, প্রেমরূপ সুর্যকিরণের সদৃশ উজ্জ্বল এবং 

রতি ছ্বার। চিত্তের স্বচ্ছতা-সম্পাদদক যে বৃত্তি, তাহাকেই ভাব বলে । 

সম্যঙ-মস্থণিত-্বাস্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমী নিগগ্যতে ॥ 

সেই ভাবই যখন ঘনীভূত হুইয়! চিত্তের অতিশয় স্বচ্ছতা সম্পাদন 



ভক্তির জগ | ৮৭ 
পি সিট সিটি, ক নি সতী জী উট উল িলী সিনা ছিলনা রা সিটি তর রিলিস সিল নত এ ৩ ছি চে ভিত ৯ট % পিস শা সি লিপির এপি ৯৪ তি সিল সিলীিত সিল লীসিািরগ পাঠাল পানি 

করে এবং অতিশয় মমতাশালী হয়, তখন তাহাকে  পঞ্ডিতেরা প্রেম 

বলিয়। থাকেন । 

ব্যাখ্য। ।-যেমন কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ বস্ত ব্যবধান থাকিলেও, তাহার 

মধ্য দিয়া পদার্থসমূহ স্থুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, আবার যেমন সেই কাচাদি 

অতিশয় স্বচ্ছ হইলে, তাহা মধ্যস্থলে আছে কি না, তাহা উপলব্ধই হয় 

না, সেইরূপ প্রেম মনোদর্পণকে এতই স্বচ্ছ করিয়। তোলে যে, তন্বার 

হরিকে স্থুম্পষ্টভাবে দর্শন করা যায়, এবং সে সময় মন বলিয়। একট! 

পদার্থ মধ্যস্থলে আছে কি না, তাহার আর উপলন্ধিও হয়ন!। এবং 

তাহার উপর আত্যন্তিক মমতা জন্মাইয়া দেয়, অর্থাৎ হরি আমার 

আমি হরির-_-এইরূপ ধাঁরণ। উৎপাদন করে ।--উহাই প্রেমের ককার্ধা | 

ফল কথা)_-ভক্তিরই গাঢ়তর অবস্থাকে ভাব, এবং গাঢ়তম অবস্থাকে 
প্রেম বলে। 

ভক্তি, ভাব ও প্রেমের সোপানপবম্পরা এইরূপ উক্ত আছে ।-- 

আদে শ্রদ্ধ। ততঃ সাধু-সঙ্গোইথ ভজনক্রিয়। 
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ। 

অথাসক্তিস্ততো ভাব-স্ততঃ প্রেমাভ্যুদর্চতি। 
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাছর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ 

অগ্রে শ্রদ্ধা (অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয় যুক্তিলাভ কর! আবশ্ুক, 

সেই মুক্তির উপায় হরিভক্তি--এই শান্ত্রবাক্যে বিশ্বাস) তার পর সাধু 
সঙ্গ (সাধুগণ কিরূপে হরিভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহ৷ শিক্ষা করিবার 

জন্য তাহাদিগের সহবাস), তার পর অনর্থনিবৃত্তি (অতিতুচ্ছ বিষয়- 

ভোগাদি হইতে মনের নিবৃত্তি) ঘটে, তার পর নিষ্ঠা (চিত্তের একা- 

গ্রতা ) তার পর রুচি ( ইচ্ছা ), তাঁর পর আসক্তি ( অন্রাগ ), তার 

পর ভাব, এবং তার পর প্রেম উদ্রিক্ত হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভা- 

বের এই ক্রম হইয়! থাকে । 



এরি 

] ৮৮ হ্ বভ 

ছি লালে ক. ছি ৩৬ লিল লি ৯ পাতি কাছ তীছি তিতির উল ছি পদ পাছি লি লন ₹৯ ভীছি লাছি তি ডিল ছল ছি লি ভাসি লাজ 

ভক্তির লক্ষণ নয়টি । যথা-- 

শ্রবণং কীন্তনং ৰিষ্কোঃ ম্মরণং পাদসেবনম্। 
অচ্চনং বন্দনং দান্তং সখ্য-মাত্মনিবেদনম্ ॥ 

(১) শ্রবণ-বিষ্ণর নাম-গুণাদি শুনা। (২) কীর্ভন-_নাম 

গুণাদ্দি কথন। (৩)স্মরণ--অন্ুধ্যান। (৪) পাদসেবন-__পরিচধ্য।। 

(৫) অচ্চন--পূজ1। (৬) বন্দন--কায়মনোবাক্যে অবনত হওয়া । 

(৭) দাস্ত-_কম্মসমর্পণ। (৮) নখ্য -তীহাতে প্রীতি বিশ্বামাদি। (৯) 

আত্মানবেদন__আত্মনমর্পণ অথাৎ তাহার ।নকট আত্মবিক্রর কর! (য্মেন 

গবার্দি পশু অন্যের নিকট বিক্রয় করিলে তাহাদিগের ভরণ পোষণাদির 

চিন্ত। করিতে হয় না; যাহার নিকট বিক্রয় করা যায়, তাহার উপরেই 

সমুদ্ধর় ভার পড়ে; সেইন্দপ ভগবানে আত্মবিক্রয় করিয়। দেহাদির ভরণ- 

পোষণের ভার তাহার উপর দির! নিশ্চিত থাকা) 

এই নবলক্ষণ। ভক্তি আবার দ্বিবিধ ;--সগ্তণ ও নিগুণ। সগুণ ভক্তি 

তিন প্রকার ;--তামসিক, প্রাসজাসক ও সাত্বিক। তাযসিক ভক্তি তিন 

প্রকার-_ 
অভিসন্ধায় যে। হিংসাং দস্তং মাৎসধ্যমেব ব।। 

সংরম্তী ভিন্নদৃগ ভাবং ময়ি কুধ্যাৎ স তামসঃ ॥ * 
ভেদর্রশী হইয়। ক্রোধ্বশে অন্যের হিংসা! কামনায় ভগবানে ষে 

ভক্তি, তাহা অধম তামপিক-ভক্তি; দম্ত-কামনায় যে ভক্ভি, তাহা মধ্যম 

তামসিক-ভক্তি ; এবং মাৎসর্ধ্য ( অন্থশুভদেষ )-কামনায় যে ভক্তি, তাহা 

উত্তম তামলিক-ভক্তি। 

রাজসিক ভক্তিও তিন প্রকার-- 

বিষয়ানভিসন্ধায় ষশ এশ্বধ্যমেব বা । 

অঙ্চাদাবচ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগভাবঃ স রাজসঃ ॥ 
* ইত্যাদি কয়টি গ্লেকের ভা বার্থমাত্র লেখা হইল। 



ভক্তির লক্ষণ। ৮৯ 

ভেদদর্শী হইয়া! বিষয়কামনায় যে ভক্তি, তাহা! অধম রাজসিক ভক্তি; 

যশস্কামনায় যে ভক্তি, তাহা মধ্যম রাজনিক-ভক্তি ; এবং এশ্বধ্যকামনায় 

'যে ভক্তি, তাহ। উত্তম রাজপিক-ভক্তি | 

এইরূপ সাত্বিক ভক্তিও তিনপ্রকার ;_- 

কর্মননিহার-মুদ্দিশ্ত পরস্মিন বা! তদর্পণম্। 
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা! পৃথগভাবঃ স সাত্বিকঃ ॥ 

ভেদদশী হইয়। পাপক্ষয়-কামনীয় যে ভক্তি, তাহ! অধম সাত্বিকভক্তি ; 

ভগবত্প্রীতিকামনায় তাভাতে কম্মসমর্পণ দ্বারা যে ভক্তি, তাহা মধ্যম 

সাত্বিক-ভক্তি ; এবং কর্তব্যকম্ম মনে করিয়। ভগবানে থে ভক্তি করা, 

ভাহ। উত্তম সাত্বিক-ভক্তি | | 

এইরূপে ভক্তি নয় প্রকার । আবার শ্রবণ-কীর্ভনাদি প্রত্যেক লক্ষণই 

এইব্প নয়-প্রকার হইয়া থাকে । খথা-অধম ামসিক শ্রবণ, মধ্যম তাম- 

সিক শ্রবণ, উত্তম তামসিক শ্রবণ; অধম রাঁজসিক শ্রবণ, মধ্যম রাজসিক 

বণ, উত্তম রাঁজসিক শ্রবণ ; অপম সাত্বক শ্রবণ, মধ্যম সাত্বিক শ্রবণ, 

উত্তম সাত্বিক শ্রবণ । কীর্তনার্দিও এইকূপ জানিবে । সুতরাং এইরূপ সুক্ষ 

বিভাগ অনুসারে সগ্তণ ভক্তি (৯১৯৯) একাশী গ্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

নিগুণ ভক্তি একই প্রকার । য্থা-_- 

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে । 
মনোগতি-রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোইন্ব,ধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগু শস্য হ্থযাদাহৃতম্। 

অহৈতূক্যব্যবহিতা৷ য1 ভক্তি; পুরুষোত্তমে ॥ 

ভগবানের গুণ-শ্রুতিমাত্রেই তাহাতে যে অবিরাম, নিক্ষাম ও ভেদ- 

দৃষ্টিবিহীন মনের গতি উৎপন্ন হয়. তাহাকেই নিগুণ ভক্তি বলে। 
সগুণ ভক্তির অন্ুশীলনেই ক্রমশঃ নিগুণ ভক্তি উৎপন্ন হ্য়। 



৯৩ হরিভক্তি | 
স্তর সস স্পা ৩ সর সাজা চপ স স্থির ্ 

ভগবান্ উদ্ধবের নিকট কতকগুলি ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছিলেন। যথা-- 

মল্লিঙ্গ-মন্তক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চনম্ । 

পরিচর্ধ্য স্তৃতিঃ প্রহ্ব-গুণকন্মান্থুকীর্তনম্। 

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যান-মুদ্ধব ৷ 

সর্বলাভোপহরণং মম পর্বানুমোদনম্। 
গীত-তাগুব-বাঁদিত্র-গোষ্ঠীভিমর্দ্গৃহোৎসবঃ । 
যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সব্ব-বাধিক-পর্ববন্থু ॥ 

বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়-ব্রত-ধারণম্। 

মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোগ্িম2 | 

উদ্ানোপবনাক্রীড়-পুর-মন্দির-কর্ম্মণি। 

সন্মাজ্জনোপলেপাভ্যাং সেক-মণ্ডল বর্তনৈঃ। 
গৃহশুশ্রাণং মহ্যং দাঁসবদ্ যদমায়য়॥ 
অমানিত্ব-মদস্তিত্বংকৃতস্তাঁপরিকীত্তনম্। 
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥ 

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্বনঃ। 

তত্তন্নিবেদয়েম্মহাং তদানস্ত্যায় কল্পতে ॥ 

(১) আমার প্রতিমূত্তির ও আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শন এবং 

অর্চনা । (২) পরিচর্যা ( সেবা ১। (৩) স্ততি। (৪) বিনীত 

ভাবে আমার গুণ ও কর্মের কীর্তন (৫ ) আমার কথা শ্রবণে অনুরাগ | 

(৬) আমার ধ্যান। (৭) সমস্ত লব্ধ বস্তু আমাতে সমর্পণ করা। (৮) 

অত্সসমর্পণ। (৯) আমার জন্ম ও কন্ম বর্ণন। (১০) আমার জন্মা- 

্মী-প্রভৃতি পর্বে উৎসব। (১১) নৃত্য গীত বাগ্য ও সভ। দ্বারা আমার 

গৃহে উৎসব করা। (১২) চাতুশ্মাস্ত একাদশী-প্রভৃতি আমার সমস্ত 



ভক্তির লক্ষণ। ৯৬ 

বাধিক পর্বের উৎসব ও পুষ্পা্দি উপহার প্রদান করা । (১৩) মদ্দিষগ্ে 
বৈদিক ও তান্ত্রিক উপদেশ গ্রহণ । (১৪) আমার ব্রত পালন। (১৫) 

আমার প্রতিমস্থাপনে অনুরাগ । (১৬) সমর্থ হইলে স্বয়ং, অসমর্থ 

হইলে অন্যের সহিত মিলিয়া, আমার প্রীত্যর্থে ফুলের বাগান, ফলের 
বাগান, ক্রীড়াস্থান, নগর ও মন্দির নিশ্নীণ। (১৭) মার্জনি দ্বারা 

সম্মাঞ্জন, গোময় দ্বারা উপলেপন, জল দ্বারা প্রক্ষালন ও ভপ্রমণ্ুলাদি 

রচনা দ্বার আমার গৃহসংস্কার। (১৮) মানপরিহার। (১৯) দস্ত- 

পরিহার । (২৯) ধশ্মকশ্ম করিয়া "তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ না 

করা। (২১) আমাকে নিবেদিত কোনও বস্তব একাকী উপভোগ ন। 

কর1; এমন কি, আমাস়্ প্রদত্ত দীপের আলোকেও অন্য কম্ম না করা। 

(২২) যাহা কিছু উত্তম দ্রব্য আছে এবং যে ষে ত্রব্য নিজের অত্যন্ত 

প্রিয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন কর! । 
এখানে দ্বাবিংশতি লক্ষণ বল। হইয়াছে । কিন্তু বিবেচনা করিয়া 

দেখিলে এগুলি স্বতদ্্ব লক্ষণ নহে ; উক্ত নব-লক্ষণেরই অন্তর্গত বলিয়া 

উপলব্ধ হইবে। যথ!-_- 

৫ম ১২শ লক্ষণ শ্রবণের অন্তর্গত । ৩য় ৪র্থ ও ৯ম লক্ষণ 

কীর্তনের অন্তর্গত | ৬ষ্ঠ লক্ষণ স্মরণের অন্তর্গত | ২য় লক্ষণ পাদ- 

সেবনের অন্তর্গত । ১ম, ১২শ ও২২ লক্ষণ অর্চনের অন্তর্গত। ১৮শ, 

১৯শ, ও ২০শ লক্ষণ বন্দনের অন্তর্গত। ৭ম, ১১শ, ১৭শ ও ২১শ লক্ষণ 

দাস্যের অন্তর্গত। ১ম, ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ লক্ষণ সথ্যের অন্তর্গত। 

এবং ৮ম লক্ষণ আত্মনিবেদনের অন্তর্গত | 

উক্ত নবলক্ষণ। ভক্তি দ্বারা পরম গতি লাভ করা যাঁয়। তঘিষয়ে 

একটি কাববচন আছে।_ 

পরীক্ষিচ্ছ.বণেনৈব কীত্ত্নেন চ নারদঃ । 
যজ্ঞপত্ত্যস্তথা স্মৃত্যা। রুক্মিণী পাদসেবয়! । 



৯২ হরিভক্তি। 
পাদ শসিকপাদওা শিট পসিপসিসলী ৬ পিলাচ আস্ত ছি লিপ দনপিল হলি ০ সপ পাশা অপ পাস ৯ পল্লী পা তি সী উপ সপ সি 

অর্চনেন তথ কুজ! বন্দনেনোদ্ধবাদয়ঃ | 

দ্াস্তেন গোপিকাঃ সব্বাঃ সখ্যেন পাগুনন্দনাঃ। 

বলি-রাত্মার্পণেনৈবং ব্যস্তেনাপি পরাং গতিম্। 
প্রাপুস্তে কিং পুনর্ভক্তাঃ সমস্তৈরক্তিলক্ষণৈঃ ॥ 

পরীক্ষিৎ শ্রবণ দ্বারা, নারদ কীর্তন ঘারা, যজ্ঞপত্বীর। স্মরণ দ্বারা, 

কুক্সিণী পাদসেবন দ্বারা, কুজ। অচ্চন দ্বারা, গোপীর। দাস্ত দ্বারা, পাণ্- 

বের! সথ্য দ্বারা এবং বলি আত্মসমর্পণ দ্বারা__এইবূপ এক একটি ছ।রাই 

উতাহারা--যখন পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন যে সকল ভক্ত, সমস্ত 

ভক্তি-লক্ষণ দ্বারা, শ্রীহরির আরাধন। করেন, তাহারা যে পরম গাতি লাভ 

করিবেন, তদ্িষয়ে বক্তব্য কি? | 

রাজপুত্রদিগের কথ! । 

এক রাজার কয়েকটি পুত্র ছিল। একদিন তাহাদের ইচ্ছা হইল, 

লবুদ্র-বিহার করিবেন। তখন সকপে পিতৃ-সনিধান হইতে যাত্রা করিয়া 

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন । তথার ক্ষুদ্র; বৃহৎ্-_নানাপ্রকীর জলযান 

ছিল। এক এক জন এক-এক-প্রকার পোতে আরোহণ করিলেন। 

যাহার যেরূপ তরা, তাহার নেইরূপ দাড়ী মাবীও জুটিল।. 

রাজপুত্রের। তাহাদ্দের বশবস্তী হ্হয়া সাগর-বক্ষে বিহার করিতে 

লাগিলেন। সময়ে সময়ে পূর্বপোত পরিবর্তন করিয়। অন্য পোতে 

আরোহণ করেন; এইরূপে কত পোত ধরিলেন, কত পোত ছাড়িলেন। 

মাঝে মাঝে প্রবল ঝটিকা, উত্তাল তরঙ্গমালা, প্রবল আত, ভীষণ আবর্ত, 

ভয়ঙ্কর জলজস্তর আস্ফালন দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কিন্তু 

ঈ্লাড়ী মাবী আশ্বাস দিতে লাগিল --ভর নাই; মুহূর্ত পরে এসব কিছুই 



সাজপুত্রদিগের কথ! | ৯৩, 
শি দিলি সিল ছি ত ছি লী ছিত সরস সিটি সিন সির সি সিল সন সি বিশ তা সদ ৯, সলিল পি ঈপি প উটি ভীতি তো টি তি | সপ প্র সপলা পনী ৮ ০ 

থাকিবে ন|। তাহাদের আশ্বাসবচনে বিশ্বাস করিয়া রাজপুত্রেরা শান্ত 

হইলেন, মাঝীও ঝি'ক। মাবিতে লাগিল; ঈাড়ীরাও সবলে দাড় টানিতে 

লাগিল। ক্রমশঃ তরী দূরে গিয়া পড়িল; আর কুল কিনার। নাই; কে 

কোথায় গিয়া পড়িল তাহার ও ঠিকান। হইল না। 

রাজ সর্ধদাই পুত্রদিগের সংবাদ লইতেছিলেন। তিনি তাহাদের 

বিপদ বুঝিয়া, প্রত্যেকের জন্য এক একখানি উতরুষ্ট তরী পাঠাইয়। 

দিলেন। সে তরীগুলি অতি স্থন্দর, অতি মনোহর, অতি দৃ্ট ( অর্থাৎ 
লৌহ-নিশ্মিত ), এবং সর্বপ্রকার ভোগ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। দে তরী- 

গুলিতে এক এক জন সুদক্ষ কর্ণধার (কাঞ্ধেন) আছেন। দীড় নাই, 

তরী পাল ভরে চলে । তাহাতে পরিচারক (খালাসী ) অনেক আছে, 

সকলেই কর্ণধারের অন্গত ও বশংবদ | রাজপুত্রের৷ অবশেষে মেই 

তরীগুলিতেই আরোহণ করিলেন। তখন কেত মনে ভাবিলেন,: এ, 

সাগবে বড় বিপদ্, আর এখানে থাকিব ন।; স্বদেশে ফিরিয়া যাইব । এই 

ভাবিয়! কর্ণধারের শরণাপন্ন হইলেন । তখন কর্ণধার কর্ণ (হাল) ধরিল; 

তাহাতে শাক্ত প্রয়োগ করিল ; স্থপথে তরী চালাইল; কিন্তু কেহ কেন 

কর্ণধারকে মানিলেন না, বিপদের কথা ভাঁবিলেন ন।, তরীর মায় ছাড়ি 

লেন না; আপন ইচ্ছায় তরী চালাইতে লাগিলেন। তরী শ্োতের 

বশে চলিল। ক্রমে কুবাতাস উঠিল; তরী টলিল, পাক্নার় পড়িল, 

শেষে আরোহী সহ অতল জলে ডুবিল; আর রক্ষ। হইল ন]। 

এখন বুঝিয়। দেখুন,_ আমর! সেই রাজপুত্র--বিশ্বরাজ্যের রাজা 
সেই শ্রীহরির পুত্র। আমরা পিতৃপন্সিধান ছাড়িয়া এই ৬বসাগরে বিহার 

করিতে আসিগ্াছি। এখানে আসিয়া এক একটি দেহ ধারণ করিতেছি ; 

সেই দেহগুলি তরী-স্বরূপ ৷ পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি কত দেহ 

আশ্রয় করিতেছি, কত দেহ ছাড়িতেছি। সেই সকল দেহ-তরীতে মাকী 

আমাদের মন, ঈাড়ী আমাদের ইন্দ্িন্সগণ। আমর! তাহাদের বশেই 



৯৪ হরিতক্তি | 
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চলিতেছি, তাহাদের পরামর্শ ই শুনিতেছি, মাঝে মাঝে এই ভবপাগরে 

ছুঃখের প্রবল ঝড় বহিতেছে, শোকের তুফান উঠিতেছে, কালের স্রোত 
ছুটিতেছে, মায়ার পাকৃন| ঘুরিতেছে, কামাদি জলজন্্ নকল আক্রমণ 

করিতে আসিতেছে । যখনই এ সব দেখি, তখনই ভয় পাই, তখনই 

ব্যাকুল হুইয়৷ পড়ি, কিন্তু পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, দীড়ী মাঝীর 

কথায় আশ্বস্ত হই, তাহাদের প্রলোভনে মোহিত হইয়া যাই । এইরূপে 

ক্রমশঃ আমরা দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম, কুলকিনারা পাইতে. 
ছিলাম না। 

পরম কারুণিক মেই পরম পিতা আমাদের বিপদ্ বুঝিয়া, উদ্ধারের 

জন্য অবশেষে এই মানবদেহ-ব্ূপ উত্তম তরী পাঠাইয়া দিয়াছেন । 

আমরাও সেই তরী আশ্রয় করিয়াছি । সকল তরী অপেক্ষা ইহা অতি 

স্থন্দর, অতি মনোহর অতি দৃঢ় ; এবং সর্ববিধ ভোগ্য সাম গ্রীতে পরিপূর্ণ, 

অর্থাৎ অন্ত অন্য দেহে কোনও কোনও ইন্জ্িয়াদির অভাবে যাহা ভোগ 

করিতে পার। ঘায় না, মানবদেহে মে সমন্তই ভোগ কর। যাইতে পারে। 

এ তরীর কর্ণধার গুরু। ইহাতে মন ইন্দরিপ্ প্রভৃতি অনেক পরিচারকও 
মাছে, সকলেই সেই গুরু কর্ণধারের আদেশ মতেই কাধ্য করিয়া 

থাকে, নিজের ইচ্ছায় কেহ কোনও কার্ধা করে না। 

এখন যর্দি আমরা! এমন তরী পাইয়া, এই ভবসাগরে ঘোর বিপদ বুঝিয়া 
সেই কর্ণধারের শরণ।গত হই, কাতর প্রাণে বলি--হে গুরো, আজি 

আমি খোর বিপদে পতিত, তাই আপনার চরণাশ্রিত; আমার দেহ-তরী 

আপনি স্থপথে চালিত করুন; যাহাতে এ ভবলাগর পার হইতে পারি, 

যাহাতে পিতৃ-সন্িধানে - শ্রীহরির পাদ্পন্ম সমীপে--শীদ্র উপস্থিত হইতে 

পারি, তাহার উপায় বিধান করুন, তাহা হইলে সেই দয়ালু কর্ণধার তখ- 

নই কর্ণ ( আমাদের কাণ ) ধরিবেন, তাহাতে শক্তি অর্থাৎ তারক ক্রহ্গ- 

মন্ত্র গ্রদান করিবেন ; অমনি স্বয়ং শ্রীহরিই স্থবাতাস হুইয়! বহিতে থাকি- 



রাজপুত্রদিগের কথা | ৯৫ 

বেন; তরী স্ুুপথে চলিবে, কূলে লাগিবে; আমরাও পিতৃসন্িধানে 
পৌছিতে পারিব। 

কিন্তু, যদি আমরা এমন তরী পাইয়াও, সেই গুরু-কর্ণধারকে ন! মানি, 

এ তরীর মায়া না ছাড়ি, বিপদের কথা ন। ভাবি, আপন ইচ্ছায় তরী 

চালাইতে থাকি, তাহা হইলে কালরূপ আতের বশেই তরী চলিবে, 

আমরা ক্রমশঃ দূরে যাইব। শেষে পাপের কু-বাতান বহিবে, দেহতরী 
টলিবে, মায়ার পাক্নায় পড়িবে, পরে নরকের অতল জলে ডুবিবে। 

আর উদ্ধার হইবে না। 

তাই ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন-- 

বৃদেহ-মাদ্যং সুলভং সুহ্ুলভং 

প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্ ॥ 
ময়ানুুকুলেন নভন্বতেরিতং 

পুমান্ ভবান্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ 

মানব-দেহ স্থছুল ভ, কেনন! বহু জন্মের পর তবে ইহা পাওয়। যায়; 

কিন্তু স্থছুলভ হইলেও যখন আমার কৃপায় জীব ইহ! পাইয়াছে, তখন 

ইহা স্থলভই বলিতে হইবে। ইহা একটা সুদৃঢ় তরী-ন্বরূপ। গুরুই 
ইহার কর্ণধার, এবং আমিই অন্থকুল বাতাস হইয়া ইহাকে চালাইয়। 

থাকি। এমন তরী পাইদ্াও মানব ঘি ভবসাগর পার হইতে না পারে, 

তবে তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়। জানিবে। 



প্রার্থনা । 

হরে ! মুরারে ! মধুকৈটভারে ! 
গোপাল ! গোঁবিন্দ ! মুকুন্দ ! শৌরে ! 
ষজ্ঞেশ 1 নারায়ণ ! কুষ্ত ! বিকেলে! 

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ ! রক্ষ ॥ 

হুরিব্ূপে অবভব্ি, গজেজ্ছ্র মোক্ষণ 

করিয়া, করিলে তার আর্তি বিনাশন । 

তাই আমি ডাকি আজি কাঁতরবচনে, 

হুত্স্শ্ব ! বক্ষা কর এভ নিরাশ্রতর জলে ॥ 

নরক নামেতে ছিল প্রবল অক্র, 

তাহার ০সনানী ছিল, নাম তার মুর ॥ 

ষোড়শ সহশ্ম রাজপত্বী আনি ধরি, 

নিগড়ে বাধি সে রেখেছিল বন্দী করি । 

তাহারে বিনাশ করি, তুমি সে সবার 

সে বিপদ ঘুচাইয়। করিলে উদ্ধার । 

তাই আমি ভাকি আজ কাতরবচনে, 

হে স্মৃতি 1 রক্ষ। কর নিরাশ্রয় জনে 

মধু ও ৫কটভ--ছুই প্রবল দানব, 

তব কর্ণমল হ+তে লভিস্সা উদ্ভব, 

ব্রহ্মার খাইতে গেল বিস্তারিক্সা। মুখ, 

দেখি ভয়ে কম্পমান্ €হল চতুর্মখ্ । 



লই উপরি লতি ক সলিল লী ৮ লিপ, লী ছি 

লাবযা, ! ৯৭ 
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স্থনর্শন চক্র দিয় তুমি হে তখন, 

করেছিলে পৌোহাকার মস্তক ছেদন । 

তাই আমি ডাকি আজি কাতরবচনে, 

মধুকৈটভাবে ! বক্ষ নিরাশ্রন্ন জনে । 

কালিয়-হ্রদেতে করি বিষ জল পান, 

গাভী বৎস সবে হয়েছিল ভ্রিয়নাণ | 

অমুতবধিণী দৃষ্টি নিক্ষেপি সে-কালে, 
পাইলে গোপাল নাম, পক্ষিয়। গে।-পালে। 

শাই আছি ডাকি আজি কাতরবচনে, 

হে স্নান 1 রক্ষা কর নিরাশ্রর জনে ॥ 

রসাভলে গিঘ্বাছিল ধরণী যখন 

কোল-বূপে কলে তার উদ্ধার সাধন । 

গো! শব্দে পুথিবা, উবে লাভ করি তবে, 

তুমি হে গোবিন্দ নাম ধরিলে এ ভবে। 

তাহ আমি ভাকি আজি কাতরবচনে, 

হে গাহ্লিল্দ 1 বক্ষ। কর নিরাশ্রয় জনে ॥ 

কম্মের ফলেতে ঘটে সংসার-বন্ধন, 

কারে। সাধ্য নাহি ভাহ। করিতে খণ্ডন । 

কেবল তুমিই মুক্তি দা ভক্তগণে, 

হে -মন্ুহন্দ ! রক্ষা কর নিরাশ্রয় জনে ॥ 

বস্দেবপিত। শুর, তাঁহার কুলেতে 

অবতীর্ণ হয়েছিলে ভূভার হরিতে । 

তাই তব শৌরি নাম বিদিত ত ভুবনে, 

পিকে 1 রক্ষা কর এই নিবাশ্রয় জনে ॥ 

৭ 



বটে” হরিভক্তি । 

বরাহ হইয্াছিলে যজ্ঞমুর্ভি ধরি, 
যজ্ঞেশ তোমার নাম হয় তাতে হরি । 

তাই আমি ডাকি আজি কাতর বচনে, 

হে ল্মজেন্ুশ্ণ 1 বক্ষা কর নিরাশ্রয় জনে 

প্রলয়-সমুদ্র-জল করিয়া আশ্রয়, 

নারায়ণ নামে খ্যাত হ'লে বিশ্বময় । 

অনস্ত-শয্যায় তাহে করিয়। শয়ন, 

যোগনিদ্র-বশে যবে ছিলে অচেতন ; 

উঠিল প্রবল ঝড় তরঙ্গ ভীষণ, 

নড়িল তোমার তাহে নাভি-পদ্মাসন | 

টলিয়া পড়িল! ব্রহ্মা অকুল পাথারে, 

বক্ষ এক্ষ বক্ষ বাল ডাকিল। তোমারে । 

যেমনে রক্ষিল। তারে আজি হে তেমনে, 

স্নাজালরঞ্ণা ! রক্ষা কর নিবাশ্রয় জনে ॥ 

মৃহ। প্রলয়েতে ববে হয় একাণব, 

ব্রন্মাণ্ড ব্যাপিয্া। উঠে হাহাকার রব। 

এ চৌদ্দ ভুবন তবে আকর্ষণ করি, 

রক্ষা কর আপনার উদ্রেতে পুরি । 

তাই তব কৃষ্ণ নাম বিদিত ভুবনে, 

ক্রু ! রক্ষা কর এই নিরাশ্রয্ঘ জনে ॥ 

বিশ্বব্যাপী বলি তুমি বিষণ নাম ধর, 
অশেষ প্রকারে জগতের হিত কর । 

তাই আমি ডাকি আজি কাতর বচনে, 

হি ! রক্ষা কর এই নিরাশ্রয় জনে ॥ 



ভক্তি মাহাত্থ্ ৃ  ৯৯. 
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সত্বগুণে কর তৃমি অগতে পালন, 

তোমারি আদেশে চলে এ চৌদ্দ তৃবন। 

তাই আমি ডাকি আজি কাতর বচনে, 

জগচ্দীষ্ণ ! রক্ষা কর নিরাশ্রম্ জনে ॥ 

ভ্্ত-মাহাত্ব্য | 

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খং ধৰ্ম উদ্ধব। 

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তিম মোজ্জিতা ॥ 

( ভগবান্ বলিয়াছিলেন )-_হে উদ্ধব, একান্তিকী ভক্তি আমাকে 

যেরূপ বশ করিয়া থাকে, ষট্চক্রভেদ-রূপ যোগ, জ্ঞানযোগ, সদাচার, 

বেদপাঠ, তপস্তা! ও দান আমাকে নেরূপ বশীভত করিতে পারে না। 

ভক্ত্যাহমেকয়! গ্রান্থাঃ শ্রদ্ধয়াত্ম! প্রিয়; সতাম্। 

ভক্তিঃ পুনাতি মনিষ্ঠ। শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ 

আমি সর্ধ্ভূতের আত্ম। এবং সাঁধুগণের প্রিয়। একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত 

ভক্তি দ্বারাই আমি বশীভূত হই। আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহা 

চণ্ডালদিগকেও অধম জন্ম হইতে পবিত্র করিয়া থাকে ( অর্থাৎ ভক্তির 

ফলে চগ্ডালও ত্রাঙ্মণবৎ পূজনীয় হয়) । 

যথাগ্নিঃ সুসমুদ্ধাচ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভন্মসাৎ। 

তথ মদ্বিষয়। ভক্তি-রুদ্ধবৈনাংসি কৃত্ততি ॥ 

হে উদ্ধব, প্রজলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভম্মসাৎ করে, সেইরূপ 
আমার প্রতি যে ভক্তি, তাহ পাপরাশিকে নষ্ট করিয়া থাকে। 



০০ ভরিভ কি 1 

ন্ দি মে ম প্রিয়তম আত্মযোনির্ন ভ | 

ন চ সঙ্কর্ষণে। ন শ্রীনৈবাত্বা চ যথা ভবান্ ॥ 

পরম ভক্ত বলিধা তোমাকে আমি ধেমন ভালবাসি, ব্রহ্মাকে তেমন 

লি লী লাছি শালী সপ সিট ওল ভা ছল 

ভালবাসি ন।, শহ্করকে তেমন ভালবাসি না, বলদেবকে তেমন ভালবাসি 

না, লক্ষ্মীকে তেমন ভালবাসি না; অধিক কি, আমি আপনাকেও তেমন 

ভালবাসি লা। 

তম্মাদ মদ্তক্তিযুক্তস্ত যোগিনে! বৈ মদীত্মনঃ | 

ন ভ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ 

অতএব যে ব্যক্তি আমার 'প্রতি ভর্তি কুধুক্ত ও মর্দগ শুগ্রাণ হয়, ভাহার 

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ব্যতিরেকে ও মুক্তি ভইমু। থাকে। 

এই পু 

লোক্য-সার্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈ কত-মপুযুত । 
রা ন গৃহৃত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। 

মুক্তি পঞ্চবিধ__সালোক্য ('আধাব সহিত এক লোকে বাস করা), 

সার্টি (আনার সমান এখর্যা লাভ কর), সামীপ্য (আমার নিকটে 

থাকা ) সাবা (আমার পমান রূপ ধারণ কব ), এবং একত্ব অর্থাৎ 

সাযুজ্য (আমাতে লীন হঠয। যাওয়া) । এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি ইচ্ছ। 

করিয়া দান করিলেও আমার ভক্তজনে তাহ! গ্রহণ করে না। 

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্। 
নেচ্ছন্তি সেবয়! পুর্ণাঃ কুতোইন্যৎ কালবিপ্রুতম্। 

আমার ভক্তগণ ভক্তি ছারা উপস্থিত দালোক্যাদি চতুর্তিধ (সালোক্য- 

সহিত পঞ্চবিধ ) মুক্তি যখন ইচ্ছা করে না, তখন স্বর্গাদি লোকে গমনের 

ত কথাই নাই ; যেহেতু সে সকল কালক্রমে ক্ষযব্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । 



বা | ১০১ 
কপ ালী্পলীত ক সিলসিলা কী পিসি লালা লি সলনি ১৮ ওলা লী 0- ০৯৩ ১, লাস িলিসপিনীসখিলা পীর পাশ লালে 

সেই জন্য ভক্ত প্রহলাদ বরদানোগ্যত শরীহবরিকে বলিয়াছিলেন__ 

নাথ জন্মসহজ্রেবু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। 

তেষু তেষচ্যুতা ভক্তি-রচ্যুতাস্ত সদা ত্বয়ি ॥ 
হে নাথ, আমি বহুসহআ্র জন্মের মধ্য যে ধেজন্ম পাইব, সেই সেই 

জন্মে, হে অচ্যুত, তোমাতে ধেন আমার অচলা ভক্তি হয়। 

যা গ্ীতি-রবিবেকানাং বিষ্য়েঘনপায়িনী | 

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ 

অজ্ঞ লোকদিগের সংসারে যেরূপ অচল। ভক্তি আছে, তোমাকে 

স্মরণ করার তোমার প্রি মেইরূপ ভক্তি আমর হৃদয় হইতে থেন অপ- 

গত ন। হয়। 

ভগবান্ তাহাকে “তথাস্ত্” বলিয়। পুনর্ধার অগ্ত বর দিতে চাহিলে, 

প্রহ্লাদ কঠিলেন-- 

ধশ্মার্থকাঁমৈঃ কিং তস্ত যুক্তিস্তস্ত করে স্থিতা | 

সমস্তজগতাং মূলে যস্তয ভক্তিঃ স্থিরা তবয়ি 

সমস্ত জগতের কারণ যে তুমি, তোমাতে যাহার অচল! ভক্তি থাকে, 
তাহার আর ধম্মর অর্থ কামে প্রযোজন কি? এবং তাহাকে মুক্তিই ব! 

চাহিতে হইবে কেন? শক্তির কলে মুক্তি ত তাহার করতলে উপস্থিত 

থাকে । 

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো, 

ক্রিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলন্ধয়ে। 

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যুতে, 
নান্যদ্ যথা স্ুল-তুষাবঘাতিনাস্ ॥ 

(ব্রন্ষা বলিয়াছিলেন)--হে প্রো, মুক্তিলাভের সোপানস্বর্ূপ তোমার 



১০২ হরিভকি। 
রাজি পন ৪ জলি্িন সিরা লী শশী সিল লা সিল শী লচ্ছিত ছি লি সিরা সিল সিভি লীঙ্টিলটনি চা ছি ভীছি পা ভীিলীছি পা লি কা ছল ঈিল লীলা লা ভা উল লি লি চো কাচ 

প্রতি যে ভি, তাহা উপেক্ষা করিয়া যাহার! কেবল জ্ঞানলাভের জন্ যত্ব 

করে, তও্ডুললাভের কামনায় শস্যবিহীন স্থুল তুষে যাহারা আঘাত করে তাহা- 

দের ন্যায়, তাহাদের কেবল পরিশ্রমই সার হয়, আর কিছু লাভ হয় না। 

যস্তাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, 

সর্ৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। 

হরাবভক্তস্ত কুতো মহদ্গুণা, 

মনোরথেনাসতি ধাবতো। মুহুঃ ॥ 

ভগবানের প্রতি যাহার নিষ্কাম ভক্তি থাকে, তাহার শরীরে দেবতারা, 

সকল সদগুণের সহিত, বাঁস করিয়া থাকেন। হরিতে যে ভক্তিমান্ নহে, 

তাহার সদ্গুণ কোথায়? সে কেবল নানাবিধ আশার বশে অনিত্য 

ংসারে ছুটাছুটি করিয়া থাকে। 

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি-ভূক্তিরজ্ঞাদিপুণ্যতঃ | 

সেয়ং সাধনসাহজৈ-হ'রিভক্তিঃ স্ছুল ভা ॥ 

জ্ঞান হইলে যুক্তি স্থুলভ হয়, এবং যজ্ঞাদিজন্য পুণ্যে ভুক্তিও (ভোগও) 

স্থলভ হইয়া থাকে । কিন্তু হরিভক্তি, সহস্র সাধনাতেও লাভ করা দু্ষর । 

হরিভক্তি এরূপ স্থদুর্লভ হইলেও হরিনামের গুণে তাহ। অনায়াসেই 

পাওয়া যায়। ইহা “নামে ভক্তি”*শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রমাণিত হইয়াছে । 

ৎকীর্তন। 

কত বার, হরি ভবে আর, আমায় আসিতে হবে, হে ভববারণ। 

আমায় চৌরাশী লক্ষ যোনি, ঘুরালে চক্রপাঁণি, চক্রে ফেলিয়েঃ 

এখন এ চক্র করহে নাথ সংবরণ ॥ 

এই নিবেদন করি নারায়ণ । 



সংকীর্তন। ১৩৩ 
৭ লা লসটিপস্ছি ভি পি লি লা লে ছি তি লিষ্ট লি তি লো লাস লিউ শা লস লি শীসছি ক সি শী পেস লীচ লাম্টি পি লস তানি লাছি তালি লী তা লাস, এ জা ওসি এরর এলপি দলিত সপ 

আমায় আর যাতনা দিও না হে; 

ষদি মানব-জনম, দিলে কৃপা করি, 

দেখো দেখে। হে, যেন আবার পতন ন। হয় হরি । 

অশেষ পাপের পাপী, আমি ওহে হরি, তুমি তরাও যদি তবে তরি । 
( নিজ গুণে তুমি তরাও যদি তবে তরি ) 
তব নামের বলে, শিল! ভাসে জলে ; 

নামের গুণে যেন, আমি শরণ পাই এ চরণ-তলে। 

অকুল পাথারে হরি, ভাবুড়ুবু খেয়ে মরি ; আমায় তরাও তরাও হে; 

হায় হে আমায় তরাতে ভবে ; 

এ চরণ-তরণী দিয়ে আমায় তরাতে হবে ; 

( তোমায় ) স্বয়ং কর্ণধার হয়ে আমায় তরাতে হবে) 

হরি হে আমায় তরাতে হবে; 

ওহে অধম-তারণ, নরক-বারণ, পতিত-পাবন বিশ্বপতি। 

( তরাও হে) 

আমি বিপদে মগন, ওহে নারায়ণ, বিনে ও চরণ নাই হে গতি ॥ 

(তরাও হে) 

ত্রাহি মধুস্থদন, বিপদ-ভঞ্জন, ( আমায় দয়! করহে ঃ 

আমার গতি নাই গতি নাই; 

আর আমার গতি নাই গতি নাই ; 

তোমার চরণ বিনে, আর আমার গতি নাই গতি নাই) 

শ্রীপদে স্থান দেহ হবি । 

(যেন ভূলো নাভূুলো না; 

শ্রীপদে স্থান দিতে যেন ভূলে! না ভূলে না 
শীপদে স্থান দেহ হরি 1) 

এ ভব-সাগর, বিষম স্ুদুস্তর, তরি যেন পেয়ে পদতরি ॥ 



সস এ সিল সহী সনি সসিলি সলিল লি হেড লা ও % লি 2 লাছি লা লিল লাতিন পানি 

১০৪ হরিভক্তি । 

( আজ তোমার শরণ নিলাম হে; 

কাতর প্রাণে আজি তোমার শরণ নিলাম হে; 

এ বিপদে, তরি যেন পেয়ে পদতরি | ) 

আমি না জানি সাধন, না জনি ভজন, 

না জানি পূজন, কুজন অতি। 

সদ। মহামোহবশে, বিষয়-বিষ-রসে, 

মুগ্ধ আমার মুঢ় মতি ॥ 

তুমি নিজ গুণে হরি, 'একবার দয়। করি, 

হৃদয় মন্দিরে এস আমার । 

আমায় দিয়ে পদছায়।, ঘুচাও মহামায়া, 

( আমার ) দূরে যাক, মনের আধার | 

আমি নয়ন মুদে, আপন হৃদে, দেখি তোমায় হরি। 

তুমি দাড়াও বাক। ভয়ে, রাধায় বামে ল"য়ে, যুগল-বূপ ধরি ॥ 

্ (ওহে ও রাধানাথ ) 

আমি নকল যন্ত্রণা ভূলি, হইয়ে কতৃহলী, দুই বানু তুলি; 

করি বদন ভরিয়ে হরি-সংকীর্তন ॥ (সদ) 

দৌনো হাত জোড়া থা । 
রাম সিংহ নামে এক খোট্ট। কম্মের জন্য নান! স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে- 

ছিল। এক এরশ্বর্যযশালী দয়ালু পুরুষ, তাহার দুরবস্থা! দেখিয়া, দয়া 

করিয়া, তাহাকে আপন নিশ্মিত বিচিত্র উদ্যানে এক মনোহর ভবনে 

থাকিতে দিলেন । এ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও আদেশ প্রতিপালন--এই 

উভয় কাধ্যের উপযোগী উৎকৃষ্ট ঢাল ও তরওয়াল তাহার হাতে প্রদান 

করিলেন । 



দোনো হাত জোড়া থা। ১০৫ 

রাম সিং সেরূপ গৃহে থাকিতে পাইয়া এবং সেই ঢাল-তরওয়াল হাতে 

পাইয়া, অহঙ্কারে বুক ফুলাইধা, মোছ, চুক্গ বাইয়া, সদস্ত পাদবিক্ষেপে 
মাটি কাপাইয়৷ বেড়াইত ; আপনাকে মহাবীর বলিয়া পরিচয়.দিত ; ধরাঁকে 

শর। জ্ঞান করিত ; কাঁহাকেও দৃক্পাঁত করিত না। কিন্তু সে সেই ঢাল- 

তরওয়ালের মম্ম বুঝিত ন1; তাহাদের বাবহারও জানিত না;_-ঢালে 

রুটার আট! মাখিত, তরওয়ালে তরকারি কুটিত। এইরূপ করিয়া কাল- 

ক্রমে ঢালখানি ছ্িড়িয়াছিল, তরওয়ালখানিকেও ভোতা করিয়া 

ফেলিয়াছিল। 

এ ভবনটি বহুমূল দ্রবা-সাম গ্রীতে সুসজ্জিত ছিল। একদিন পাঁচ 

ছয় জন দস্থা, এ ভবনে প্রবেশ করিয়া সমুদয় দ্রবা-সামগ্রী লুষ্ঠন করিতে 
লাগিল। বাম নিং ভাহ! জানিতে পারিয়াও কিছু প্রতিকার করিল না; 

তাহাদিগকে কোনও বাধাও দ্রিল না; ভয়ে লুকাইয়া রহিল। তাহার! 

সর্বস্ব লইয়। প্রস্থান করিলে পর, উঁকি ঝুঁকি মারিয়া, নিংহের পে 

বাহির হইল এবং ঢাল-তভরওয়াল লইয়! দেউড়িতে দী।ড়াইল । 

প্রা্ঃকালে বাবু এই সংবাদ পাইয়। রাম সিংহকে ডাকাইলেন এবং 

তিরস্কার করিয়া কহিলেন-তুমি কি রকম লোক ! ভোমাকে যে আমি 
এতদিন ভরণপোষণ করিলাম, এমন উত্কষ্ট হাতিয়ার দিলাম, তাহার 

উপযুক্ত কাধ্য তুমি কি করিলে? পাঁচ ছয় জন বদমাইনকেও ভাগাইতে 

পারিলে না? | 

তখন রাম সিং হাত জোড় করিয়া! কহিল,-_-ক্যা করেগ। হজুর! 

উস্ বথত, হামর! দোনে। হাত জোড়। থা,--এক হাতমে ঢাল ওর এক 

হাত মে তরওয়াল থা। 

এই কথ শুনিঘ, বাবু বিরক্ত হইয়া, পদাতিক দ্বারা গল! ধাক্ক। দেও- 

যাইয়া, তাহাকে দূর করিয়। দিলেন এবং তাহার সে টাল-তরওয়ালও 

কাড়ি! লইলেন। তাহার যে দুর্গতি, আবার সেই ছুর্গতিই হইল । 



১০৬ হরিভক্তি । 
স্পা সত পিসি তিতা লী ১০০০৩ ক পট নিস ভাটি তি তিল ঠিছি তি তি ভা ভা জী লী শি লি তি চি টি উত 

সেইরূপ আমরাও কর্মের জন্য (অর্থাৎ প্রাক্তন কর্মের রে? 
নানাস্থানে ( অর্থাৎ নানা যোনিতে ) ঘুরিয়! বেড়াইতেছিলাম । ষড়ৈশবর্য্য- 
শালী পরমকারুণিক পরমপুরুষ শ্রীহরি আমাদের ছুর্গতি দেখিয়া, দয়া 
করিয়া, শেষে আমাদিগকে তাহার নিশ্মিত বিচিত্র সংসার-উদ্চানে এই 
মানবদেহরূপ মনোহর ভবনে থাকিবার অধিকার দিয়াছেন; ইহার রক্ষণা- 

'বেক্ষণ ও তাহার আদেশ ( অর্থাৎ বেদবাক্য ) অন্ুযায়ী কার্ধা সম্পাদন 

করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন; এবং তদুপষোগী উতকুষ্ট বিবেক-ঢাল 

ও বুদ্ধিতরবারিও আমাদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। আমরা এখন এই 
মকল পাইয়। অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়। বেড়াইতেছি ; পশুপক্ষ্যা্দি সর্বববিধ 
জীব অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলিয়৷ আপনাদিগের পরিচয় দিতেছি ; পদ্ভরে 

মেদিনী কম্পিত করিতেছি; ধরাকে শরাখান! দেখিতেছি, কাহাকেও 

দৃক্পাত করিতেছি না । কিন্তু যে ঢাল-তরওয়াল পাইয়াছি, তাহাদের মর্ম 
বুঝি না; তাহাদের ব্যবহারও জানি না;_-অসার সংসার-কাধ্যে নিযুক্ত 

করিয়৷ উভয়কেই 'অকন্মণ্য করিয়। ফেলিতেছি। 

আমাদের এই মানবদেহরূপ ভবন সর্ববিধ জ্ঞানেন্দরিয়, শম-দরম-তিতিক্ষা 

প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীতে স্থসজ্জিত। কামক্রোধাদি ছয় জন দস্থা 

ইহাতে প্রবেশ করিয়া সেই সকল ভ্রব্যসামগ্রী লু্ন করিতে প্রবৃত্ত হই- 

য়াছে। আমর জানিতে পারিয়াও তাহার কোনও প্রতিকার করিতেছি 

না; তাহারা সর্বনাশ করিতেছে, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না; তাহাদিগকে 

বাধাও দিতেছি না; ষেন ভয়ে লুকাইয়া আছি। 
এইবপে তাহারা যে দিন আমাদের সর্বস্ব সংহার করিবে, সেই দিন 

সেই ভগবান্ আমাদিগকে ডাকাইয্না, তিরস্কার করিয়া, যখন বলিবেন-- 
তোমর! কিরূপ লোক ! এত দিন তোমাদ্দিগকে যে ভরণপোষণ করিলাম, 

তোমাদের অধিকারে যে এমন শ্রেষ্ঠ বাসভবন, এমন উৎকৃষ্ট অস্্-শন্ত 
দিলাম, তাহার উপযুক্ত কার্ধ্য কি করিলে? ছয়টা-মাত্র দস্থ্য, তাহা- 



ভক্তির সাঁধনা। ১৪০৭ 
কই পসমিস্মিরিি ঠাস লী ভীত ৯ 2 উত্তম লি সিন ছি ৫ ৮ ভালা সিসি লী পির সকার সিটি ৬ পা তির দিত ছল লী সি লাল দিলি সির সত সি সি সিল তির খ্ ছ বালী সত দলা ৫ ৬০ ল ছকে সিলাসিত 

দিগকেও তাড়াইতে পারিলে না। তাহারা তোমাদের চক্ষের উপর 

সর্ধবন্ব অপহরণ করিল। 

তখন আমরা সেই রাম সিংহের মত হাত জোড় করিয়। বলিব,-_ 

কি করিব প্রভূ! আমাদের ছু'হাতই জোড়া ছিল ;--এক হাতে বিবেক- 

ঢাল, তাহ! ছেড়।; আর এক হাতে বুদ্ধি-খাড়া, তাহারও ধার মোড়] 

এ কথা শুনিলে শ্রীহরি বিরক্ত হইয়া তখনই তীহার প্রধান পদাতিক 

যমকে আদেশ করিবেন--&ঁ ঢাল-তরওয়াল কাড়িয়! লইয়া ইহা দিগকে 

দুর করিয়। দাও; যে ভবনে থাকিতে দ্রিয়াছিলাম, তাহাতে আর প্রবেশ 

করিতে দিও না। তাহা হইলে আমাদের অনন্ত ছুর্গতি হইবে! আবার, 

চৌরাশীলক্ষ যোনি ঘুরিতে হইবে !! 
অতএব সময় থাকিতে, রিপুগণ সর্বস্ব অপহরণ না করিতে করিতে, 

বিবেক ও বুদ্ধির সাহায্যে সংসারকে অনিত্য ও অসার ভাবিয়া, ইহাতেই 

একান্ত আসক্ত ন। হইয়া, প্রতিদিন ক্ষণকালের জন্তও হরিকথার আলো 

চনা করিয়া, রিপুজয়ে, শমদমাদির উত্তেজনায় যত্ববান্ হওয়া আমাদের 

একান্ত কর্তৃব্য। না 

ভক্তির সাধনা । 
( ভগবছুক্ত ) 

সকাম ও নিষ্কায ভক্তির লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে নিষ্কাম 

ভক্তিই উৎকৃষ্ট, সকাম ভক্তি নিকৃষ্ট । কিন্তু অগ্রে সকাম ভক্তির সাধন! 

ন। করিলে, নিষঞ্কাম ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। বৃক্ষের স্বন্ধ আশ্রয় ন 

করিয়া একেবারেই তাহার শিখরে উঠিবার চেষ্টা যেমন নিক্ষল, আগ্রে 

সকাম ভক্তির অনুষ্ঠান না করিয়! নিষাম ভক্তির অন্ুশীলনও সেইরূপ 

অকিঞ্চিংকর। ভক্তির সাধন! কি, তাহ! ভগবান্ গীতাতে অঙ্জ্বনকে 

বলিয়াছেন ।-- 



১০৮ হরিতক্তি। 
শাকিলা উন লি তী লী ক এ ধরলো তা লা % চি ৮ আর লি জকিরী ৯ লী সতী ছি তি উপল বত ক সরি কা সরা সী সরা ঈউ এ ছি লী রিনি 5 এ সিসি 

যেত তু সর্ববাণি কন্াণি ময়ি সং সংন্যস্তয ত মৎপরাঃ | 

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধত্তণ মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ। 
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্ ॥ 

ময্যেব মন আধৎস্ব মরি বুদ্ধিং নিবেশয়। 

নিবসিব্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়? ॥ 

যাহারা আমাতে সকল কম্ম সমর্পণ করিয়া, মত্পরায়ণ হই, অব্যভি- 

চারী ভক্তিযোগে আমার ধ্যান ও উপাসনা! করে, হে অজ্ছবন, আমি গেহ 

মদগতচিত্ত ব্যক্তিদিগকে মৃত্যুযুক্ত সংসারণমুগ্র হইতে অচিরে উদ্ধার 
করিয়া থাকি। তুমি আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধ নিবিষ্ট কর, 

তাহ। হইলে তুমি দেহান্তে আমাতেই লীন হবে, সন্দেহ নাই। 

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরুোধি ময়ি স্থিরম্। 

অভ্যাসযোগেন ততো মানিচ্ছাণ্ড ধনঞয় । 

হে অজ্জ্বন, যাঁদ আমাতে চিত্ত স্থির করিয়। রাখিতে না পার, তবে 

অভ্যাস-যোগ দ্বার আমাকে পাইতে ইচ্ছ। কব, অর্থৎ আমাতে মন স্থির 

করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা কর। 

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোইসি মৎকনম্মপরমো। ভব। 

মদর্থমপি কন্মাণি কুর্ববন্ সিদ্ধিমবাগ্স্যসি ॥ 

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার কম্মে রত হও। আমার 

উদ্দেশে কন্ম করিতে কারিতেও সিদ্ধি গাভ করিবে। 

অথৈতদপ্যশক্তোইসি কর্তং মদ্যোগমাশ্রিতঃ । 
সর্ববকম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু বতাত্ববান্ ॥ 



ভক্তির সাধন] । ১০৯ 

যদি আমার কম্ম করিতেও অশক্ত হও, তবে যে কম্মই কর, জিতেন্দ্রিয় 

হইয়া তাহার ফলাকাজ্জ। ত্যাগ করিবে । অর্থাৎ-_ 

যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ধনপ্য়। 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমে। ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 

যোগস্থ ভঈঞা, আসক্তি ত্যাগ করিয়।, এবং নিদ্ধি ও অনিদ্ধিকে সমান 

ভাবিষা কম্মকর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করাকেই যোগ 

বলে। 
ভাঁবার্থ।--ভগবানের কম্ম করিতে যর্দি ইচ্ছা না হয়, নাই হউক; 

কিন্তু জীব কন্ম না করিয়। যখন থাকিতে পারে ন। তখন তাহাকে যে 

কোনও কম্ম করিতেই হইবে। অতএব লাভার যে কম্ম করিতে ইচ্ছ। 

ভয়) সে সেই কম্মই করুক। কিন্তু সেই কম্মে সিদ্ধই হউক বা অসিদ্ধই 

হউক, তাহাতে হর্ষ বিষাদ শূন্য ভ5তে গষবে। কম্মজন্ত যে ফল, তাহাতে 

যদি আসক্তি না থাকে, তাহ। হইলে হর্য-বিষাদও ঘটিবে না। এই ভাবে 

কন্মানুষ্ঠানকে নিষ্কাম কম্ম বলে। এই নিষ্কাম কন্মই ভক্তির সাধনা । সকাম 

কম্ম অর্থাৎ সংসারাসক্তিই ভক্তির প্রধান অন্তরায় । যথ|-_ 

সংসারাসক্তচিত্তম্ত কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ | 
বারুণীদিগ গতং বস্ত ত্রজনৈন্দ্রীং কিমাগ্রুয়াৎ | 

পশ্চিম দিকে যে বস্তু আছে তাহ। পাইবার ইচ্ছায় পূর্বদিকে যে গমন 

করে, তাহার পক্ষে তাহ। যেমন ছুলভ, নেইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তির 
পক্ষে হরিভক্তিও স্ুদূরপরাহত। অধিক কি, মুক্তিকামনাও পরিত্যাগ 

কর। কর্তব্য । যথা-- 

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 

তাবৎ ভক্তিস্ুখস্তাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ 
ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু। 



১১০ হরিতক্তি। 
অক রসি ৬ ভা টস লতি লী লতি টি রি তি তি ভান উলাস্ছি এ সিরা লী ততিরসছিলািসি তিতা %র ৪ চিত চর দিছি টি লা ছারা ৯ তা জী ছি তরি রাত ৯ তা ৯০, পা পস্টিল লা দল টি 

পিশাচরূপিণী ভোগ মোক্ষ-কামনা যত দিন বায়ে থাকিবে, তত দিন 

ভক্তিস্থথের উদয় হইবার সম্ভাবনা! কোথায়? কিন্তু তাই বলিয়া! ভগবং- 

গ্রীতিকামনায় যে কন্ম কর! হয়, তাহাকে সকাম কন্ম বলে না। যে কন্ম 

ংসারবন্ধনের কারণ, সেই কম্মই সকাম কম্ম। ভগবংগ্রীত্যর্থ ষে কন্ম, 

তাহা বন্ধনের কারণ নহে বলিয়। তাহাকে নি্ষাম কম্মই বলা যায়। 

যথা 

যজ্ঞার্থাৎ কন্মণোহন্থাত্র লোকোইয়ং কম্মবন্ধনঃ । 

তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ; সমাচর ॥ 

এ” পি 

গীতা । 

(এখানে ঘজ্ঞ শবে ঈশ্বর_-“ঘজ্ঞে। বৈ বিষু”ং ইতি শ্রুতি ) ঈশ্বর- 
প্রীত্যর্থ কন্ম ভিন্ন আর সমস্ত কম্মই লোকের সংসারবন্ধনের কারণ। হে 
অর্জুন, তুমি আসক্তিশুন্ত হইয়া কেবল ঈশ্বর প্রীত্যর্থে কন্ম অনুষ্ঠান কর। 

আবার ইহাও বলি যে ফলাকাজ্ষ। পরিত্যাগ করাও সহজ নহে। যে, 

যে কম্মই করুক, ফললাভের আশা করিয়াই করিয়া থাকে । এইজন্যই 

বেদ প্রথমতঃ স্বর্গীদি-কামনায় বজ্ঞাদি-কাধ্যের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ 

করিয়াছেন। এ সকল কম্মের ফল ভোগ করিয়া এবং তাহাতে প্রকৃত 

স্থথ না পাইয়া, জীব ক্রমশঃ তাহাতে বীতস্পৃহ ও অপশ্রদ্ধ হইলে সকল 

কামনা! হইতে বিরত হইবে । অতএব যত দিন ফলাকাজ্ষ। পরিত্যাগ 

করিতে ন। পার। যায়, ততদিন বিহিত কম্মের অনুষ্ঠানেই রত হইবে ; 

নিষিদ্ধ কন্ম পরিত্যাগ করিবে। 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,--আমার কথা সর্বদা 

অবণ করিতে অভিলাষ, সর্বর। আমার নাম সঙ্কীর্তভন, আমার পুজায় নিষ্ঠা 

আমার স্ততি, আমার পরিচধ্যায় যত্ব, আমার নিকট অগ্টাঙ্গে প্রণাম, 

আমার ভক্তজনের পৃজা, সর্বভূতে আমার অস্তিত্বচিন্তা, আমার প্রীত্যর্থে 

নৃত্যাদি, আমার গুণবর্ণন, আমাতে চিত্তসমর্পণ, সকল কামন। পরিত্যাগ, 



ভক্তির সাধনা । ১১১ 

এবং আমার ভজনার্থে ভজনার বিরোধি--ধনোপাজ্জনাদি কর্ম, চন্দনাদি 

উপভোগ ও পুত্রাদ্দির লালন-পালনজন্ত স্থথ বিসঙ্জন করিলে আমাতে 

ভক্তি হয়। আমার গ্রীতিকামনায় যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা 

দ্বারাও আমার প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে। এরূপ ভক্তি যে লাভ কপ্রিতে 

পারে, তাহার আর নাধ্য ব সাধন কিছুই অবশিষ্ট থাকে ন1। 

( কপিলদেবোক্ত । ) 

ভগবান্ কপিলব্ধপে অবতীর্ণ হইয়া জননী দেবস্ৃতির নিকট ভক্তির 
সাধন এইরূপ বলিয়াছিলেন ।-- 

নিষফামভাবে যথাবিধি শ্বধশ্মের অনুষ্ঠান করিলে, আমার প্রতি ভক্তি 

হয়। মদীয় মৃত্তির দর্শন, স্পর্শন, পুজা, স্ততি ও অভিবাদন ফরিণে আমার 

প্রাত ভক্তি হয়। সর্বভূতে আমার আস্তত্ব ভাবনা করিলে আমার 

প্রতি ভক্ভি হয়। বিপদে ধেষ্যাবলম্বন, ভোগে অনাসক্তি, মৃহতের সম্মান, 

দীনে দয়া, আত্মতুল্য জনে মৈত্রী, যম ( অহিংসাদি ), নিয়ম ( শৌচাদি ), 
আমার নাম সন্কীর্তন, অকপটভাব, সাধুসঙ্গ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ দ্বারা 
আমার প্রতি ভক্ত হয়। 

আমি আত্মরূপে সর্বস্ৃতে অবস্থিত আছি, স্থৃতরাং সর্বভূতই আমার 

প্রতিমূত্তি। অতএব ভূতগণকে অবজ্ঞ! করিয়! যে ব্যক্তি আমার পাষাণা দি- 
নিশ্মিত প্রতিমৃত্তি অর্চনা করে, তাহার সেই অচ্চন৷ ভম্মে ঘ্বতাহুতি- 

প্রধানের হ্যায় নিক্ষল জানিবে। যাহার। ভেদবুদ্ধি দ্বার অন্তের প্রতি 

অবমাননা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে, তাহাদের মনে কখনও শান্তি ঘটে 

না। যাহারা অন্য দেবতাদির অবমাননা করিয়া, আমার মৃণ্তিনির্মাণ 
পূর্বক বিবিধ উপচারে পুজা! করে, তাহাদের সে পুজায় আমি প্রীতি- 

লাভ করিতে পারি না। আমিই সর্বভৃতে ও স্বীয় হৃদয়ে অবস্থান করি, 
ইহা যত দিন লোকে বুঝিতে না পারে, ততদিনই আমার মৃত্তিপৃজ 
করিবার বিধি আছে। যে ব্যক্তি ভেঘবুদ্ধি দ্বারা আপনার ও অন্তের 



১১২ হরিভক্তি | 
শি শি লী তি জা রী পাতি পাজি জাম্ক শখ ভাঙা লি লা শি বসি লীন ভা লাস এলি আক লিলিলা 

প্রভেদ দর্শন + করে, তাহাদের স্বত্যুত় অনিবার্ধা। অতএব আমাকে 

সর্বভূতময় জানির়1, অভেদজ্ঞানে সকলকে দান, মান ও মিত্রতাদ্বার! 

সমাদর করিবে। 

অচেতন অপেক্ষা চেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ, চেতন অপেক্ষা প্রাণধারী শ্রেষ্ঠ, 

প্রাণীদিগের মধ্যে জ্ঞানবান্ ( সামান্ত-জ্ঞানবিশিষ্ট ) অেষ্ট, জ্ঞানবান্ অপেক্ষ। 

ইন্দ্রিয়বান্ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিবান্দিগের মধ্যে স্পশজ্ঞ বৃক্ষা্ি শ্রেষ্ট, স্পর্শজ্ঞ 
অপেক্ষা রসজ্ঞ মৃত্স্যাি শ্রেষ্ঠ, রসজ্ঞ অপেক্ষা গন্ধজ্ঞ ভ্রমরাদি শ্রেষ্ট, গন্ধজ্ঞ 

অপেক্ষ। শৰজ্ঞ সর্পাদি শ্রেষ্ঠ, শব্দজ্ঞ অপেক্ষ। বূপজ্ঞ বায়সাদি শ্রেষ্ঠ, বূপজ্ঞ 

অপেক্ষা উভয়পও.ক্তি-দন্তবিশিষ্ট প্রাণী শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে বহুপদ জন্ত 
শ্রেষ্ঠ, বহুপদ অপেক্ষা চতুষ্পদ শ্রেষ্ট,চতুষ্পদ অপেক্ষা ছিপদ শ্রেষ্ট । দিপদের 

মধ্যে চতুবরর্ণ শ্রেষ্ট, চতুর্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ট, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ 
শ্রেষ্ট, বেদজ্ঞ অপেক্ষা বেদের অর্থজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, অর্থজ্ঞ অপেক্ষ। সংশয়চ্ছেত! 

শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষ। স্বধশ্মানুষ্ঠাত। শ্রেষ্ট, ভদপেক্ষ। সঙ্গত্যাগী শ্রেষ্ট, তদপেক্ষা 

নি্ষাম পুরুষ শ্রেষ্ট । পরস্ আমাতে যে মন, গ্রাণ, কম্ম ও কম্মফল সম- 

পণ করে, সে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । যে আমাতে আত্মা ও কম্ম সমর্পণ 

করিয়। ধর্তৃত্বাভিমানশৃন্য হইয়া সর্ধরভূতে সম্দশী হয়, তাহ। অপেক্ষ। শর্ট 
পুরুষ আমি আর কাহাকেও দেখি ন|। ঈশ্বর জীবাত্ম। রূপে ইহার অন্তরে 

অবস্থিত আছেন-_ইহ1 ভাবিয়! যে ব্যক্তি সকল পদার্থের নিকটেই প্রণত 

হয়) সেই ব্যক্তিই আমার মতে সর্ববশ্রেষ্ট । 

( প্রহলাদেক্ত |) 

প্রণাম, স্ততি, কন্মসমর্পণ, পরিচর্ধ্যা, শ্রীচরণম্মরণ, লীলাকথাশ্রবণ-- 

এই ষড়ঙ্জ সেব! দ্বারাই ভগবানে ভক্তিসঞ্চার হইয়া থাকে ; ততিন্ন হয় না! 



চড়ক পর্ব । ১১৩ 

চড়ক পর্ধ। 
চড়কের অর্থ যাহাই হউক, উহার ইতিহাস যাহাই থাকুক, আমি তাহ! 

বলিতে চাহি ন|। মুঢমতি আমি উহার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছি, পাঠক- 

গণের নিকট আজি তাহাই প্রকাশ করিতেছি । 

চড়ক পর্ধ প্রায় আগত হইল; পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড, 

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ঝতুর পর খতু, 

অয়নের পর অয়ন অতিক্রম করিয়া, দেখিতে দেখিতে, এক বৎসর কাটিয়! 

গেল, আমাদের বয়ন আর এক বৎসর বৃদ্ধি পাইল; রাশিচক্র আর 

এক পাক ঘুরিয়া আসিল। কিন্তু আমাদের পরমায়ু যে আর এক বৎসর 

কমিয়৷ গেল, সে বিষয়ে আমাদের ভ্রুক্ষেপ নাই; কে ও চক্র ঘুরাইল, 
তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই; এইবপ ঘুরিতে ঘুরিতে আমর! ক্রমশই যে, 

মৃত্যুর গভীর অন্ধকৃপে অগ্রসর হইতেছি, দে ববয়ে কিছুমাত্র চিন্তা নাই। 

তাই আমর। কাহাকেও মানি না, কাহাকে ও গণি না, কাহারও প্রতি দ্বেষ- 

হিংস। ছাড়ি না; আত্মগরিমায় বিভোর হইয়া--ধন জন-যৌবনাদি-মদে 

মত্ত হইয়া রহিয়াছি ; অধঃপাতে যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়! তুলিতেছি। 

আর কত কাল এমন উদ্বাসীনভাবে থাকিব; কতকাল এব্প হেলায় 

হারাইব; কত দিনই বা এ বিষম গোলক ধাধায় ঘুরিয়া বেড়াইব !! 

আমরা পধ্যায়ক্রমে একই খতু কতবার ভোগ করিয়াছি, আবার সেই 

সকল ভোগ করিতে চলিলাম; কিন্তু তাহাতে আমাদের হইয়াছে কি, 
হইতেছে কি, হইবেই বা কি, তাহা একবারও কি ভাবিয়া দেখিব না? 

আমরা সুখের জন্য এত আটুপাটু করিতেছি, তথাপি প্রকৃত স্থখ পাইতেছি 

না কেন? ছুঃখের হাত এড়াইতে পারিতেছি না কেন? আমাদের এ 
মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না কেন? এত চেষ্টা করিয়াও এ গোলকধশাধার 

বাহিরে ষাইতে পারিতেছি না কেন? তাহ! কি একবারও ভাবিব না ! 
৮ 



১১৪ হরিভক্তি। 
জ্ান্মিলাস্টিরীস্িপী সি উল সি সি সি উপ দিলি চিত জিক্রী উিজান ৯ রা ছল সী তাল স্িলীসিত জরীসিত দ তিল দুলা» তানি লাল উল সিসি ল সি ছি সিএ ছি তল সত ছু সলিল দিলেন রি উ পাসিরানির ৮৪ দি িরিসিটি রত ৪৯ ল৯ 

সেতত্বকি একবারও আলোচন! করিব না! ন! ভাবিলে ষে উদ্ধার 

নাই; ন। চিন্তিলে ষে নিস্তার নাই। 

৩* দিনে মান ধরিলে ৩৬০ দ্রিনেই বৎসর হয়, কিন্তু তাহা না হুইয়। 
প্রতিবৎসরই ৫ দিন করিয়। বুদ্ধি পায়-_-৩৬৫ দিনে বৎসর হইয়। থাকে। 

জগদীশ্বর দয়! করিয়া এই অতিরিক্ত ৫ দ্দিন আমাদিগকে দিয়া থাকেন। 

তাহাদের অপব্যয় করা আমাদের উচিত নহে; তাহার দানের উদ্দেশ 

নিক্ষল করা৷ আমাদের কর্তব্য নহে। আমরা ৩৬০ দিনই ত সংসারের 
কাজে মগ্ন আছি; হা সংসার, যে। সংসার-করিয়! ছুটাছুটি করিতেছি। 

তবে এ অতিরিক্ত « দিনও আবার তাহার মধ্যে পুরি কেন? যে 
ংনারের জন্ত এত কষ্ট পাইতেছি, এত কশম্মভোগ করিতেছি,_-এই উদ্ধত্ত 

& দিনে--এস, সকলে মিলিয়৷ একবার সেই সংসারের তত্ব আলোচন। 

করি; পুরাতন ও নৃতন বর্ষের এই সন্ধিক্ষণে অতীত জীবনের হিসাব 
বুঝিয়া দেখি ; এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তৃবা নির্ণয় করি। 

কিন্তু তাহ এ ভাবে হইবে না । সমুদ্রে নিমগ্ন থাকিলে তাহার বিশা- 

লত। বুঝা যায় না; তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা৷ দৃষ্ট হয় না। অর্ণবপোতের 
অভ্যন্তরে থাকিলে তাহার গতি নিরূপণ করা যায় না। যাহারা পৃথিবীতে 
বাস করে, তাহারা পৃথিবীর আবর্তন প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না। 

সেইবধপ, আমরা সংসারে এইবূপে মজিয়! থাকিলে, সংনারের তত্ব বুঝিতে 
পারিব না। তাই বলিতেছি,_-যে ভাবে আছি, সে ভাবে থাকিলে তাহা 

বুঝিতে পারিব না; ভাবাস্তর চাই । যদি সংসার-তত্ব বুঝিতে ইচ্ছা 
থাকে, তবে এস, এই ৫ দিনের জন্য একবার সংসার ছাড়িয়া ঈাড়াই ; 
সন্্যা আশ্রম গ্রহণ করি; গুরু-মোহাস্তের নিকট গিয়া “আত্মগোত্রং 

পরিত্যজ্ায শিবগোত্রে গ্রবেশিতঃ” হই £ ষম-নিয়ম অবলম্বন করি, “শিবঃ 

পন্থা: কি, তাহ! জানিবার জন্ত “শিব শিব” রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত 

করি; বৈরাগ্য-বাণে বাক্পাণি-পাদ-প্রভৃতি ইন্দ্রিযগণকে বিদ্ধ করি; 



চড়ক পর্ব । ১১৫ 
ক ৬৪৭. হি ০৯৪ ৯৬) উপািতী সি সিল ইলা সিলা সত উরি ইলা ইরা উএািটিক | ঈিলাসিলিি কালি লিক ই ঈসা ছি উল ছা ছি সিল তর সি দল সিকি সত সিল উি 

অভিমানে উন্মত্ত ং হয়া আপনাকে যে উচ্চপদে__মায়ারজ্ছু-বিজড়িত 

অহঙ্কাররূপ যে বাশের ভারায়--উখিত মনে করিতেছি, তাহা হইতে 

ঝাপ থাই ; অনাহত-পটহ-রবে উৎসাহিত হইয়া জ্ঞান-খড়েগর উপর 

পতিত হই; তাহার আঘাতে বক্ষের মোহাবরণ ফাটিয়! যাউক, চিৎ- 

জড়ের বন্ধন কাটিয়া যাউক, ভক্তির রুধিরধার। শতধারে ছুটিয়! বেরুক। 

তার পর এস, কাটাবনে গড়াগড়ি দিক্কা, দেহাভিমান ঘুচিয়াছে কি না, 

একবার পরীক্ষা! করি । 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইব,--এ সংসার 

স্থবিস্তীর্ণ ময়দান। তাহাতে ধশ্মার্থকাম--এই ত্রিবর্গরূপ স্তত্বগুচ্ছ আমূল 

ছিন্ন হইয়াছে ; স্ুখ-দুঃখরূপ ফণও অপসারিত হইয়াছে। আর কিছুই 

নাই-_-সকলই শৃন্ত। যদিও প্রান্তন-কম্মরূপ মুলমাত্র কাহারও কিছু 
কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমাদের পদদলিত হইবে; আর অন্কুরিত 

হুইতে পারিবে না। 
তখন দেখিব_ রম্য শস্ক্ষেত্র ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে ; 

তাহাতে তৃণ নাই, বৃক্ষ নাই, লত। নাই, গুল্ম নাই, নদী নাই, পন্ধল 

€ ডোবা) নাই ; কেবল অসার বিষয়প্রসারের অনস্তবালুকা-রাশি চৌন্দিকে 

ধু ধু করিতেছে; ছুঃখের প্রচণ্ড -মার্তগুকিরণ তদুপরি বিকীর্ণ রহিয়াছে; 

স্ুদুরে আশার মরীচিক! স্থুমধুর হাস্য করিতেছে; আর তৃষ্ণার্ত জনগণ 
তাহারই প্রলোভনে ভুলিয়া, রুদ্বশ্বাসে দৌড়িয়া, কেবল প্রাণ হারাইতেছে। 

আরও দেখিতে পাইব--সেই বিশাল মরুভূমির মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান 

অতুযুন্নত অভ্রক্কব এক বিরাট মূর্তি1! কি সুদীর্ঘ কলেবর! কি ভীষণ 
দ্শনরাজী || কে ও মহাপুরুষ --বিশাল ভুজদও বিস্তার করিয়া রহিয়।- 

ছেন। মায়ারজ্জু-নিব্ধ এ জীবকে, সেই তুজদণ্ড বিলম্বিত করিয়া, 

বিঘৃর্ণিত করিতেছেন !! উহাকে ত জানি নাঃ উহাকে ত চিনি না; 

উহাকে ত কখন দেথি নাই; কে উনি!! এস, বিস্মিতহৃদয়ে 



১১৬ হরিভক্তি। 
দাস লিন লেন পর তর লো লি লাক লো লা করছি লা লা পাস কি তাস পি ছি লি লা লি ভি ঠা তি এছ তি তি তীছ ঠাছি লীলা লি পা ৫ 

ভিিমিতলোচনে কুতাগ্রলিপুটে, অঞ্জনের বাকা গা উদ্ধ তি করিয়া, উ'হাকে 

জিজ্ঞাস করিশ- 

দ্যাবাপৃথিব্যো-রিদ-মস্তরং হি, 
ব্যাপ্ত ত্বয়ৈকেন দ্রিশশ্চ সব্ববাঃ। 
ৃষ্টাভ্ুতং বূপমিদং তবোগ্রত, 
লোকক্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ 

হে মহাপুরুষ ! তুমি একাই এই স্বর্গ ও মর্তের মধ্যভাগ জুড়িয়াছ, 
সকল দিজ্মগুল ব্যাপিয়াছ; তোমার এই অদ্ভুত উগ্র মূর্তি দর্শন করিয়া 
ত্রিতৃবন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। 

নভস্প.শং দীপ্ত-মনেকবর্ণ 

ব্যাত্তাননং দীপ্ুবিশালনেত্রমূ। 

ৃষ্ট। হি ত্বাং প্রব্যঘিতান্তরাত্মা, 
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষে ॥ 

তোমার কি গগনম্পর্শী দীপ্ষিময় কলেবর। কতই তোমার বর্ণ 

কি বিস্তীর্ণ বদনগহবর ! কি উজ্জ্রল বিশাল নেত্র 1 হে বিশ্বব্যাপিন্। 

তোমাকে দেখিয়া! এতই ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি যে, ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি 

না, এবং মনে শান্তি পাইতেছি না। 

দংষ্াকরালানি চ তে মুখানি, 
দৃষ্টেব কালানলসন্নিভানি । 
দিশেো। ন জানে. ন লভে চ শন্ম, 

প্রসীদ দেবেশ জগনিবাস ॥ 
বিকটদশনযুক্ত কালানল-সন্লিভ তোমার মুখমণ্ডল সন্ধর্শন করিয়া আমি 

দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, শাস্তিলাভেও সমর্থ হইতেছি না। হে, 

দেবেশ! হে জগন্িবাস! প্রসন্ন হও । 
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আখ্যাহি মে কে। ভানু গ্রবূপো, 
নমোইস্ত তে দেববর প্রসীদ। 

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাং, 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ 

হে উগ্রমূর্তিধারিন্! তুমি কে আমায় বলিয়া দাও। হে দেববর! 

তোমায় প্রণাম করি; তুমি প্রসন্ন হও । কে তুমি আদিপুরুষ ? তোমায় 

জানিতে ইচ্ছা করি । তোমার কার্য কি, তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না| 

এ শুন__বজ্রনির্ঘোষপদূশ ভীষশ “কড় কড়” রবে উনি কি উত্তর 
'দিতেছেন-_ 

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধে। 

লোকান্ সমাহত্ত“্মিহ প্রবৃত্তঃ। 
আমি উগ্রমুত্তিধারী লোকক্ষয়কারী কালপুরুষ । সকল লোককে 

ইহার করাই আমার কার্ধয। সেই জন্য আমি এইখানে দাড়াইয়া 
আছি। 

এই সংক্ষিপ্ত কথায় যদি সম্যক্ তত্ব বুঝিতে না পার, তবে একবার 

কপিল দেবের বাক্য স্মরণ কর। তিনি বলিয়াছিলেন _- 

যোহস্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্তাখিলাশ্রয়ঃ । 
স বিষ্াখ্যোইধিযজ্ঞোইসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভূঃ। 
ন চাস্ত কশ্চিদ্দয়িতো। ন দ্বেষ্যে। ন চ বান্ধবঃ। 
আবিশত্যপ্রমস্তোইসৌ প্রমত্তজনমস্তকৃৎ ॥ 
যন্তয়াদ্ বাতি বাতোহয়ং সু্যস্তপতি যন্তয়াৎ। 

যন্তয়াদ্ বর্ধতে দেবে। ভগণে। ভাতি যন্তয়াৎ ॥ 
যদ্ বনস্পতস্ব ভীত লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ! 
স্বে স্বেকালেহভিগৃহুস্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ 



১] ১ 
রিভক্তি 

শী লি ৭ ৫%লাসিরে সরাতে ৩ %৮% 
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বস্তি সরিতো ভীত নোতসপতাদবি্ষতঃ । ূ 
অগ্রিরিদ্ধে সগিরিভি-ভূর্নি মজ্জতি যন্তয়াৎ ॥ 
অদে। দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মান্নভ2 | 

লোকং স্বদেহং তন্ুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্ ॥ 
গুণাভিমানিনে। দেবাঃ সর্গীদিষ্স্তয যন্তয়াৎ। 
বত্তস্তেহনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥ 

সোইনস্তোহস্তকরঃ কালো-ইনাদিরাদিকুদব্যয় | 

জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্ মৃত্যুনাস্তকম্ ॥ 

যান সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়। ভূতগণ দ্বারা ভূতগণকে লংহার 
করেন, যিনি সকলের আশ্রয়, যিনি যজ্ঞের ফলদাতা, যিনি বশীকারীদিগের 

বশীকর্তা, তান কাল) তীহারই নাম বিষণ । তাহার প্রিয় কেহ নাই, 
তাহার অপ্রিয় কেহ নাই, তীহার বন্ধু কেহ নাউ । তিনি অন্তকারী, 
এবং স্বয়ং সাবধান থাকিয়৷ অসাব্ধান লোককে আাক্রমণ করিয়। থাকেন। 
বাহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ধাহার ভড়ে সূর্য্য উত্তাপ দেন, ধাহার ভয়ে 
নক্ষত্র প্রকাশিত হয়, ধাহার ভয়ে বৃক্ষ লতা ও ওষধা সকল যথাসময়ে 
ফলপুষ্প ধারণ করে, ধাহার ভয়ে নদী সকল প্রবাহিত হয়, যাহার ভয়ে, 
সমুদ্র আপন সীমা লঙ্ঘন করে না, ধাহার ভয়ে অগ্নি প্রজলিত 
হয়, বাহার ভয়ে গিরিবুন্দদহ পৃথিবী রসাতলে মগ্র হয় না, যাহার 
আদেশে এ আকাশমগুল জীবদ্দিগকে নিশ্বাম ফেলিবার অবকাশ দিয়] 
থাকে, এবং মহত্ত্ব স্বয়ং সপ্তধাতু-সমাবৃত অহংতত্বময় শ্বদেহ প্রস্তত 
করিয়া লয়, এই চরাচর জগৎ ধাহাদের বশে চলিতেছে - সেই ব্রহ্মা 
দেবগণ ধাহার ভয়ে জগতের স্থ্ি-স্থিতি প্রলয়াদি কার্যে বারং বার প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন,__সেই কালপুরুষ লোক দ্বারা লোককে স্থৃষ্টি করেন বলিয়া 
তিনি সকলের আদিকৎ (জন্মদাতা), কিন্তু নিজে অনাদি; তিনি মৃত্যু 



চডক পর্ব । ১১৯ 

দ্বার! অন্তকেরও অন্ত করেন বলিয়া অন্তকর, কিন্তু নিজে অনস্ত ও অব্যয়। 

এখন ত সবিশেষ পরিচয় পাইলে? তবে চল, উহার পাদমূলে 

গিয়া প্রণত হইয়। অজ্জুনের কথায় বলি-- 

স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকীন্তণা, 

জগৎ প্রন্য্যত্যন্ুরজ্যতে চ। 

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবস্তি, 

সর্ষে নমস্তন্তি চ সিদ্ধিসজ্ঘাত ॥ 

হে হৃষীকেশ! তোমার মহিমান্ুবর্ণনে জগদ্ধাসী সকলেই যে 

আনন্দিত ও অন্ুরক্ত হয়, রক্ষোগণ ভীত হইয়া যে দিকে দিকে পলায়ন 

করে, এবং সিদ্ধগণ যে তোমার চরণে প্রণত হন, তাহ। বিচিত্র নহে। 

কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্, 

গরীয়সে ত্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রে। 

অনস্ত দেবেশ জগনিবাস, 

ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ॥ 

হে মহাত্মন্। তুমি যখন ব্রন্মারও জন্মদাতা, তখন গুরুরও গুরু । 

অতএব কিজন্ত তোমাকে তাহারা প্রণাম না করিবেন? হে অনস্ত'! 

হে দেবেশ! হে জগন্লিবাস! তুমি পরক্রহ্ম, তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং 
তৎসমুদ্ধায়ের আদি কারণও তুমি । | 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ, 
ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, 

ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ 



১২৬ হরিভক্তি। 
০০০০০ সস উপ কসর লা এল 

তুমি নকল দেবতার আদি; তুম অনাদি পুরুষ ; তুমি এই জগতের 

পরম আশ্রয়ন; তুমি জ্ঞাতা + তুম জ্ঞেয়। তুমি পরম ব্রদ্ম। হে অনস্ত- 

মুর্তে ! তুমিই এই বিশ্বনংনার বিস্তার করিয়াছ। 

বায়ুধমোহগ্রিব্বরুণ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ। 

নমো নমস্তেইস্ত সহতকৃতবঃ 

পুনশ্চ ভূয়োপি নমে। নমন্তে ॥ 

সিসি পা সিিসিপাদ তি কী চি জা লা জাতি ঢা টি, চান সি. ছা টিউন 

তুমি বাঘ, তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি চন্্র, তুমি প্রজা- 
পতি, তুমি প্রপিতামহ। তোমাকে সহম্রবার প্রণাম করি, আবার 
সহন্রবার প্রণ।ম করি, পুনরপি সহন্রধার প্রশাম করি । 

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে 
নমোইস্ত তে সব্ঘত এব সবব। 

অনন্তবীধ্যামিতবিক্রমস্ত্ 

সব্বং সমাপ্পোষি ততোইসি সবর্ব; ॥ 

তোমার সম্মুখে প্রণাম করি, তোমার পশ্চাতে প্রণাম করি; হে 

সর্বময়, তোমার সকল দিকেই প্রণাম করি। তোমার বীধ্য অসীম, 

তোমার বিক্রম অমিত । সকলকে ব্যাপিয়া আছ বলিয়! তোমাকে 

সর্বময় কহিয়! থাকে । 

পিতাসি লোকম্ত চরাঁচরস্তয 

ত্বমস্ত পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। 

ন ত্বৎ সমোইস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো 

লোকত্রয়েইপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ 



চড়ক পর্ধব। চি 
খু লাল লীলা পালিত সী শলীসশাত লীপাশিলীসিলীসিল নিাপিতলী স্পা শনির তীর বসি টি পিপি লিল তাস ৮৯ লিড রি ছিল 

তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমি পৃঁজ্য, তুমি গু গুরু, তুমি গুরুর 

গুরু । হে অমিতপ্রতাপ ! ত্রিভুবনে যখন তোমার সমান কেহ নাই, 

তখন তোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? 

তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 

প্রসাদয়ে ত্বামহ-মীশমীড্যম্। 

পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যুঃ 

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোড়,ম্ ॥ 

তুমি ঈশ, তুমি উপাস্ত । অতএব আমি সাষ্টাঙ্গপাতে প্রণাম করিয়! 
'তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ 

ক্ষম। করেন, সখ! যেমন সখার দোষ মাঞ্জন। করে, প্রিক্ যেমন প্রিয়ার 

অতিক্রম সহা করে, সেইরূপ, হে দেব, তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। 

অদৃষ্টপূর্ববং হৃষিতোইন্মি দৃষ্ট?, 
ভয়েন চ প্রব্যঘিতং মনে মে। 

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং, 

প্রসাদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ 
তোমার এই অদৃষ্টপৃর্ব রূপ দর্শন কিয় আনন্দিত হইয়াছি; কিন্ত 

ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইর! উঠিয়াছে। হে দেব, আমি আর এ মূর্তি 

দেখিতে সাহম করিতেছি না, আমাকে সেই চতুভূ'জ মুর্তি দর্শন করাও । 

হে দেবেশ ! হে জগন্রিবাস ! প্রনন্ন হও । 

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্, 

ইচ্ছামি ত্বাং ত্রষ্টমহং তখৈব। 
তেনৈব বূপেণ চতুভূজেন, 
সহত্রবাহো। ভব বিশ্বমূর্থে ॥ 



১২২ হরিতক্তি | 
শসা 

০০০০2 দাসী ত পণ উনি ছি লা এ তির সি ছিল উদিত তি এসির লাসিতি সিকি ছি উপ তিনি লা পালাল ০ 

আমি তোমার সেই কিরীটশোভিত, গাযুজ, চ চক্রধর মূর্তি দেখিতে 
ইচ্ছা করি। হে সহশ্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে! সেই চতুতূক্জরূপে একবার 
আবিভূ্ত হও । 

এই কথা বলিলে, শরণাগতবৎসল দয়াময় হরি আমাদের প্রার্থন। 
পূর্ণ করিয়া! বলিবেন-__ 

মা তে ব্যথা মা চ বিমুঢুভাবো, 

ৃষ্টণ রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্ 
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্ং, 

তদেব মে বপমিদং প্রপশ্য ॥ 

আমার এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন করিয়া আর ব্যাকুল হইও না, আর 

হতবুদ্ধি হইয়া রহিও ন1। এখন ভয় পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত 
হইয়। আমার এই-_সেই রূপ সন্দর্শন কর। 

আমর তখন-_ 

সমং প্রশাস্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুভূজিম্। 

সুচারুসুন্দরগ্রীবং স্বুকপে!লং শুচিন্মিতম্। 

সমানকর্ণ বিন্যস্ত-স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম. ৷ 
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম.॥ 

শঙ্খচক্রগদীপদ্ম-বনমালাবিভূষিতম. 

নুপুরৈধিলসৎপাদং কৌন্তৃভপ্রভয়া যুতম ॥ 
ছ্যমৎকিরীটকটক-কটিস্ত্রাঙগদাযুতম্। 
সর্ববাঙ্গসুন্দরং হদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম.॥ 

সুশাস্ত, গঠন, স্বদন, আজানুলঙ্িত-হুন্দর-চতুভূজ-বিশিষ্ট, সুন্দবর- 

গ্রীবাযুক্ত, স্থন্দর”গণ্ড-সমন্বিত, সুমধুর-হাস্তকারী, স্থন্বরকর্ণযুগলে উজ্জ্বল 



চড়ক পর্ব্ব। | ১২৩ 
মী রান সিএ এ সিল ছতীসি তাস পি সিপসসিত উঠ রি টন লি ঠা লাউ পিচ পিল ৬ লছি লী লী ছি লা লি৯৪৭৯ চিনির পািপাসটিল 

মকর-কুণলধারী, পীতান্বর, ঘনস্তাম, বক্ষ্থলে স্ীবৎসচিহ ও লক্ষী 
দ্বারা বিরাজিত শঙ্খ-চক্র-গদ্া-পদ্ম ও বনমালায় বিভূষিত, চরণযুগলে 

নৃপুরধারী, কৌস্তভমণির প্রভায় উদ্ভাসিত, উজ্জ্বল কিরীট-কটক-মেখল| ও 

অঙ্গদে সুশোভিত, সর্ববাঙ্গন্থন্দর, মনোহর, প্রমন্নবদন ও প্রপন্ননয়ন__ 

এইব্বপ মূর্তি দর্শন করিব। 
আমর! ঘোর নংসারী , সংসারের মায়া সহস। ত্যাগ করিতে পারিব & 

না। নববর্ষে আবার সংসারের কার্যে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু দেখিও, 

যে চিত্র দেখিলাম, তাহ] যেন চিরদিন স্মৃভিপটে অস্কিত থাঁকে ; যে রূপ 

দর্শন করিলাম, তাহ! যেন কদাপি ভূলিয়া না যাই; হ্ৃদয়মন্দিরে সেই 

মূর্তি গ্রতিষ্ঠিত করিয়া! যেন সংসারের কাধ্য কবিতে পারি ; এবং ত্রিসন্ধ্যায় 

যেন সেই হৃদয়ের দেবতাকে অকপট হৃদয়ে হৃদয়ের কথা জানাইতে পারি । 

প্রাতঃসন্ধ্যায় তাহাকে বলিব-_ 

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব, 
শ্রীকান্ত বিষ্কো৷ ভবদাজ্ঞয়ৈব । 
প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থং 

সংসারযাত্রা-মন্ুবর্তরিষ্যে ॥ 
হে জগদীশ্বর, হে চৈতন্যমযর, দেবাধিদেব, হে শ্রীকান্ত, হে বিষণ! 

আমি প্রাতঃকালে উঠিধ। তোমারই আদেশে, তোমারই প্রীত্যর্থে, সংসার 

যাত্রায় প্রবৃত্ত হই। 

মধ্যাহসন্ধ্যায় জাণাই ব-- 

জানামি ধন্মং ন চ মে প্রবৃত্তি 

জর্পনাম্যধন্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ | 

্বয়া হষীকেশ হৃদি স্থিতেন 
যথ৷ নিযুক্তোইন্মি ভথা! করোমি। 

স কাছ ক স্ছ লিলি % লি লিল 



১২৪ হরিভক্তি। 
সপ ০০টি স্পস্ট পার পপ পা পাস তা ৯ এ পপ জা বস ও সিরা ০টি জানিস. -- 

আমি ধশ্ম কাহাকে বলে তাহ। জানি, কিন্তু তাহাতে আমার ্রবৃতি 

নাই; অধশ্ম কাহাকে বলে তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমার 
নিবৃত্তি নাই; হে হৃধীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে 
ঘাহা করাইতেছ, আমি তাহাই করিতেছি । 

এবং সায়ংসন্ধ্যায় কহিব-_- 

যৎ কৃতং যৎ করিধ্যাঁমি, 

তত জব্বং ন ময়া কৃতম.। 

ত্বয়া কৃতং হি ফলভূক্, 
ত্বমেব মধুতুদন ॥ 

আমি যাহা করিলাম এবং যাহা! করিব, তৎ্সমুদায় আমার করা নহে। 

হে মধুস্থদন, সে সকলই তোমার কর; অতএব তুমিই তাহার 

ফলভাগী হও। 

এইরূপ ভাবে কার্য করিলে আমাদিগকে আর পাপপুণ্যের ভাগী 
হইতে হইবে না; সখ দুঃখের হাত আমরা অনায়াসেই অতিন্রম করিব । 

বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরির চরণছায়া আশ্রর় করিয়। এ সংসার-মরুভূমিতে 

পরম স্থথে বিচরণ করিতে পারিব--আনন্দময়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়। 

পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইব । 



প্রার্থনা | 

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং তবয়ি মে প্রসঙ্গে। 
ভূয়াদনভ্ত মহতা-মমলাশয়ানাম্। 

যেনাঞ্জসোন্বণ-মুরুব্যসনং ভবান্িং 

নেষ্যে ভবদ্গুণকথাম্ৃতপান-মত্ঃ ॥ 
€( ভাগবত ) 

সতত তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ 

যে সব অমলচিত্ত সাধু মহাজন, 

তাহাদের সঙ্গ যেন পাই নিরস্তর,-_ 

হে অনভ্ত, কপ? করি দেহ এই বর । 

তা হ'লে তোমার গুণকথাম্বত-পানে 

মত্ত হ'য়ে, তুচ্ছ করি দুরস্ত তুফানে, 

ভীষণ হুস্তর এই ভব-পারাবার 

সাতারিয়। অনায়াসে হয়ে যাব পার। 

শ্লোক । 

শ্রীগোবিন্দ-পদদন্দ্-ম ধুনো। মহদদভূতম্ । 
যৎপায়িনো ন সুহ্যন্তি মুহ্স্তি যদপায়িনঃ 

শ্রীকষ্ণের শ্রীচরণ-কমল সুন্দর । 

অপব্প মধু তাহে ক্ষরে নিরস্তর ॥ 

অন্য মধু পানে মোহ ঘটে অতিশয় । 
যে না পান করে, তারি জ্ঞানঠিক রয় ॥ 



১২৬ হরিভভ্তভি 

এ মধু করিলে পান মোহ পায় নাশ। 
ন। খেলে কদাচ নহে জ্ঞানের প্রকাশ 

ভক্তের লক্ষণ । 

ভক্ত দ্বিবিধ--সগ্ুণ বা সকাম, নিগুণন ব| নিষ্কাম । সত্ব রজঃ, তমঃ 

-_ এই ভ্ত্িবিধ গুণের অনুসারে সকাম ভক্ত ত্রিবিধ--পাত্বিক, রাজসিক ও 

তামসিক। যথা-- 

অভিসন্ধায় যে হিংসাং দস্তং মাৎসধ্যমেব বা । 

ংরস্তী ভিন্নদ্ৃগ্ ভাবং ময়ি কুষ্যাৎ স তামসঃ ॥ 
বেব্যক্তি ভের্দদশী ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া হিংসা, দস্ভ অথবা! মাৎ- 

সধ্যের বশে আমাতে (ঈশ্বরে ) ভক্তি করে, সে তামসিক ভক্ত | 

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ এশ্বধ্যমেব বা। 

অঙ্চাদাবর্চয়েদ যো মাং পৃথগ ভাবঃ স রাজসঃ ॥ 
যে ব্যক্তি ভেদদশী হইয়া বিষয়, যশ অথব! শ্রশ্বর্য্য কামনায় আমার 

( ঈশ্বরের ) অর্চনা করে, মে রাজসিক ভক্ত । এবং 

কন্মনির্ঠারমুদ্ধিশ্ত পরস্মিন্ বা তদর্পণম্ । 
যজে্ বষ্টব্যমিতি ব৷ পৃথগ.ভাবঃ স সাত্বিকঃ। 

যে ব্যক্তি ভেদদর্শা হইয়া এবং প্রাক্তন কশ্মের ক্ষয় অথব। ঈশ্বরে 
কম্ম সমর্পন উদ্দেশে কিংব। ঈশ্বরারাধনা অবশ্ত কর্তব্য বোধে ঈশ্বরের 

আরাধন1 করে, সে নাত্বিক ভক্ত । 

নিফাম ভক্তের লক্ষণ ভগবান্ উদ্ধবকে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 

কৃপালু-রকৃতদ্রোহ-স্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্ । 
সত্যসারোহনবদ্যাত্সা। সমঃ সর্ববোপকারকঃ ॥ 



ভক্জের লক্ষণ । ১২৭ 
হি. টিসি তাগিকিতা দির সিরা লি রিবা ও সরি তি সিসি সিলাতািগািলা সরস সি ৯ রি উর ছিল সিন ও সিল দির সী জী উদ ছিল সিন ৬৪ সত তত উর সিল 

কামৈরহত ধীদাস্তো মৃহুঃ শ্ুচিরকিঞ্নঃ। 

অনীহে! মিতভূক্ শাস্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥ 
অপ্রমত্৷ গভীরাত্মা ধৃতিমান. জিতষড় গুণঃ । 
অমানী মানদঃ কল্ো। মৈত্র; কারুণিকঃ কবি; ॥ 

যিনি নিষ্ধাম ভক্ত, তিনি_ 

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দৌষান, ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। 
ধন্মান্ সম্ত্যজ্য যঃ সর্ববান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ ॥ 

জ্ঞাত্বাহজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাংশ্যাবান্ যশ্চান্মি যাদৃশঃ। 

ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততম। মতা ॥ 

(১) কপালুঃ-_অন্তের দুঃখ সহ করিতে পারেন ন|। 

(২) পর্ববদেহিনাম্ অকৃতদ্রোহঃ--কোন্ও প্রাণীর অনিষ্ট করেন না। 

(৩) তিতিক্ষুঃ-ক্ষমাশীল ( অপকারীর অপকার করিতে 

অনিচ্ছক ) । 

(৪) সত্যসারঃ--সতাই তাহার স্থিরত|। 

(€) অনবগ্যাত্ম(-অস্ুম্ারহিত (অন্তের প্রতি দোষারোপ 

করেন না )। 

(৬) সমঃ-সুখ ও ছুঃখ সমান জ্ঞান করেন। 

( ৭) সর্বোপকারকঃ--সকলের উপকারী । 
(৮) কামৈরহতধী£-_-বিষয়ে আকষ্চিত্ত নহেন। 

(৯) দাস্তঃ_বাহোক্ছ্িয় দমন করিয়। থাকেন। 

(১০) মৃছুঃ--কঠিনচিত্ত নহেন। 
€ ১১) শুচি:-_-সদাচার-সম্পন্ন। 

(১২ ) অকিঞ্চনঃ-__-ধনাদি কিছুই গ্রহণ করেন ন1। 

(১৩) অনীহঃ-_সাংসারিক কাধ্যে চেষ্টাশৃন্ত | 



১২৮ হরিভক্তি। 
পশিলাসিিন্পা আসিল পরখ লী দল লী পপি পা পলিপ এ শত এলি সস 

(১৪) মিতভূক্--পরিমিতাহারী ( যদ্ধার! প্রাণধারণমাত্র হয়, 

সেই পরিমাণে আহার গ্রহণ করেন )। 

(১৫) শাস্তঃ--যনকে দমন করিয়। রাখেন । 

(১৬)স্থিরং--স্বধন্মে স্থির । 

( ১৭ ) মচ্ছরণ:-_আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত। 

(১৮) মুনি: মননশীল ( ভগবদ্ধান-পরায়ণ )। 

(১৯) অপ্রমত্তঃ- সাবধান ( লক্ষ্যপথ হইতে যাহাতে ভরষ্ট না হন, 

তদ্ধিষয়ে সদ! সতর্ক )। 

€ ২০ ) গভীরাত্ম।-নিধিকার | 

(২১) ধৃতিমান্-_বিপদেও ধৈর্যশালী | 
(২২) জিতষড় গুণ:__ ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জর] ও মৃত্যুকে 

জয় করেন। 

(২৩) অমানী--নিজের মান চাহেন না (আত্মাভিমান-শৃন্য )। 

(২৪) মাদনঃ--অপরকে সম্মান প্রদান করেন। 

* (২৫) কল্প:-_-পরকে বুঝাইতে দক্ষ । 

(২৬) মৈত্রঃ-_বঞ্চনাশৃন্ । 

(২৭) কারুণিকঃ-দয়ার বশেই উপদেশাদি কোনও কর্মে প্রবৃত্ত 
হন, লোভের বশে নহে । 

(২৮) কবিঃ--সম্যক্ জ্ঞানী । 

(২৯) মত্প্রণীত বৈদিক ধন্মের দোষ গুণ পর্যযালোচমা করিয়াও 

(অর্থাৎ অকরণে প্রত্যবায় ও করণে পুণ্যসঞ্চয় ভাবিয়াও ) 

সে সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, আমার আরাধনাতেই সকল 
হইবে ভাবিয়া, ধিনি কেবল আমাকেই (ঈশ্বরকেই ) ভজনা 

করেন। : 

(৩*) আমার স্বরূপ বুবিয়া অথব। না বুঝিয়াই ধাহারা একাগ্রভাবে' 

পি 



ভক্তের লক্ষণ । ১২৪ 

আমাকে ভজন! করেন, তাহারাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত অর্থাৎ 

তাহারাই নিষ্কাম ভক্ত । 

সকাম ভক্ত নিকৃষ্ট এবং নিফাম ভক্ত উতকৃষ্ট। সকাম ভক্তের 

উদ্বাহরণ-__প্রুব, এবং নিষ্কাম ভক্তের উদাহরণ-_প্রহলাদ। এই জন্তাই 

ফ্রব অপেক্ষ। প্রহলাদ উৎকৃষ্ট,_-প্রহলাদই পরম সাধু,_-এবং প্রহলাদই 
ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত । 

ফব উৎকৃষ্ট পদের কামনায় শ্রীহরির আরাধনা! করিয়াছিলেন; 

প্রহনাদের কোনও কামনা ছিল না; তিনি নিষ্কাম ভাবেই হরি-আরাধনায় 

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ছুই মহাপুরুষের চরিত্র সমালোচন। করিলেই 

তাহ। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । প্রথমতঃ ক্রবচরিত্র পধ্যালোচন। কর। 
যাউক। প্রুব প্রথমে তামসিক, তৎ্পরে রাজসিক এখং শেষে সান্বিক 

ভক্ত হইয়াছিলেন ।-__ 
তিনি প্রথমে বৈমাত্রেদ্র ভ্রাত। উত্তমকে নিংহাসনাধিকঢ পিতার 

উহ্সঙ্গে উপবিষ্ট দেখিয়া মাসধফ্যের অর্থাৎ উত্তমের শুভদ্বেষের বশবর্তাঁ 

হইয়াছিলেন। অতএব “অভিপন্ধায় যো হিংসাং দস্ভং মাত্লধ্যমেব বা” 

এই তামদিক ভক্তের লক্ষণ তাহাতে বর্তিগ্াছিল। 

তার পর বিমাত। স্থরুচি তাহাকে তিরস্কার করিলেন, এবং কহিলেন 

যে, যদি রাজাসনে বপিবার ইচ্ছ। হইগু। থাকে, তাহ! হইলে তপস্যা করিয়া 

আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর। বাজ! সে সব কথ! শুনয়াও কোনও 

উত্তর দিলেন না--নীরবেই রহিলেন, ঞ্রবকে সান্্বনাও করিলেন ন।। 

তখন ঞ্রবের অতিশম্ব অভিমান হইল, তিনি পিতার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 

খশ্বধ্য পাইতে অভিলাধী হইলেন। স্থতরাৎ তিনি তখন “বিষয়ানভি- 

সন্ধায় যশ এশ্বধামেব ব” এই রাজপদিক ভক্তের লক্ষণে গিয়। পড়িলেন। 

শেষে তিনি কাদিতে কাদিতে তাহার মাতা সুনীতির কাছে আসিয়। 

সকল কথ! কহিলেন। সুনীতি কহিলেন--“বাছা, অভিমান ত্য।গ কর। 

৪ 



১৩ বিডি | 
শি ও ৬ তি ভীত ৯ লি ঠা তি লী তি লি ভি ঠক লী 75 ঠা রি তরি ছ ৮ তি লী 

সকলে ন্বম্ব কম্মফকল ভোগ করিয়া থাকে। তুমিও সেই ও প্রাক্তন কর্মের 

ফলে ভাগ্যবতী স্থরুচির গর্ভে ন। জন্মিয়। এ ছুর্ভগার গর্ভে জন্মিয়াছ। 

অতএব যদ্দি উচ্চপদেের কামন। থাকে, তবে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি র. 

আরাধনা করিয়। কন্ম ক্ষয় কর।” তখন ঞ্ব “কন্মনির্া রমুদ্দিশ্ট” হরি- 

আবাধনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, স্থতরাং তিনি সাত্বিকভক্ত হইলেন । 

কিন্ত গ্রহলাদের ভক্তি সেপ নহে । প্রহলাদ নিক্ষাম ভক্ত ছিলেন । 

নিষ্কাম ভক্তের সেই ত্রিশ প্রকার লক্ষণ প্রহলাদে দেখিতে পাওয়া যায় ।-- 

দৈতারাজ হিরণ্যকশিপুর আদেশে যখন পুরোহিতের প্রহলাদের' 

বিনাশার্থ মন্ত্রবলে কৃভা। (অগ্রিময়ী দেবতা) উৎপাদন করিলেন, তখন 

সেই ভীমারৃতি কৃত্যা শৃলহস্তে আগমন করিয়। পপ্রহলাদের বক্ষঃস্থলে 

সেই তীক্ষ শূল নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ভগবত্প্রভাবে সে শৃল প্রহলাদের 
হৃদয় স্পর্শ করিঘ়াই শতথণ্ডে ভগ্ন হইয়া গেল। তার পর সেই কৃত্যা, 

নিষ্পাপ প্রহ্লাদের উপর প্রয়োগ করা জন্য অপরাধে, পুরোহিতগণকেই' 

আক্রমণ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। প্রহল।দ তাহাদের সে যন্ত্র! আর 

সহা করিতে পারিলেন না, তাহাদের অনিষ্টাচরণে ও প্রত্যপকার-নাধনেও 

তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি “হে কৃষ্ণ, রক্ষা কর; হে অনম্ত, বক্ষ 

কর” বলিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং সেই জলন্ত অবস্থায় হ্থয়ং 

তীহাদিগের চরণ ধরিয়া পড়িলেন। তীহার অঙ্গ-সংস্পর্শে পুরোহিতের! 
তখনই স্ুস্থদেহ হইয়া! উঠিলেন। অতএব প্রহ্লাদ--“কপালুঃ অকৃত- 

প্রোহ: তিতিক্ষঃ সর্বদেহিনাম্ | 

প্রহলাদ গুরুগৃহে প্রেরিত হইয়া বিচ্য। শিক্ষা করিতে লাগিলেন । কিছু- 

কাল পরে হিরণ্যকশিপু তাহাকে আনাইয়! কোলে বসাইয়৷ জিজ্ঞাসা 

কৰিল-_বৎস, এতকাল তুমি যাহা! অধায়ন করিলে, তাহাতে কি সার 

কথ! শিখিয়াছ, আমায় বল। প্রহ্লাদ বলিলেন--পিতঃ, আমি যে সার 

কথা শিখিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন-_ 

% ত% রী % লী লী রি তত লাস সিরা ছাতা ৭ 



ভক্তের লক্ষণ । ১৩১ 

 অনাদিমধ্যান্তমজ-মবৃদ্ধিক্ষয়ম্যুতম্। 

প্রণতোহম্মি জগনাথং সব্ধকারণকারণম্ ॥ 

ধাহার আদি নাই, মধ্য নাই, ও অন্ত নাই, বাহার ক্ষয় নাই ও বৃদ্ধি 
নাই, যিনি সকল কারণেরও কারণ, সেই জগন্নাথ অচ্যুতকে আমি 

প্রণাম করি। 

দৈতারাজ এই কথ। শুনিয়। ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। প্রহ্লাদের 

গুরুর প্রতি চাহিয়। কহিল--আমাকে অবজ্ঞ। করিয়! আমার পুত্রকে কি 

এই অসার কথা শিখাইয়াছেন ? গুরু বলিলেন--মহারাজ ! আমি 

উহাকে এরূপ শিখাই নাই । তখন দৈত্যরাজ প্রহলাদকে বলিল-_ 

প্রহলাদ, তোরে কে এমন কথ। শিখাইয়াছে ? তোর গুর ত বলিতেছে 

_আমি শিখাই নাই। প্রহ্নাদ বলিলেন-_ 

শীস্তা বিষ্ণুরশেষস্ত জগতো৷ যে! হৃদি স্থিতঃ। 
তমুতে পরমাত্মাণং তাত কঃ কেন শাস্তে ॥ 

পিতঃ, যিনি সকলের শিক্ষাদাত ও সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, সেই 

হরি ভিন্ন কে কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে ? 

দৈত্যরার্জ কহিল-_-আমিই ত সকলের শিক্ষাদাতা, আমার সম্মুখে 

তুই থে হরির কথা বলিতেছিম্, সে হরি কে? প্রহলাদ বলিলেন,__ 

ন শব্ধগোচরে যস্ত যোগিধ্যেরং পরং পদম্। 

যতো। যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ ॥ 

যাহার তত্ব বাক্যের অগোচর, কেবল ষোগীদিগের ধ্যানের গমা, ধাহ। 

হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি স্বয়ং এই জগৎ সেই হরি 
পরমেশ্বর । 

টৈত্যরাজ কহিল--তোর কি মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে? আমিই ত 



১৩২ হরিভক্তি 
তলা সা অলী এপাশ রাত তি পা লা লা তত এসি লী, লা লি লাল দলা লী রিটি লীিরীতি পিছত ঠিক সী লিখি ৩৯ পাঁছ লা লিলির ৪ লি লরি পি লা টি ৯ তী সলীস লীিলীি ঠাস তত পিরিতি ছি লি 2 িনাসি রা তিল ৫ ছিলি? সপ 

পরমেশ্বর, আমা ভিন্ন আবার তোর কে পরমেশ্বর আছে? প্রহলাদ 

বলিলেন-_ 

ন কেবলং তাত মম প্রজানাং 

স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণু । 
ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ 

প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্ ॥ 

পিতঃ সেই পরমব্রহ্ম হরি কেবল আমারই পরমেশ্বর নহেন, তিনি 
আপনারও ধাতা, বিধাত। ও পরমেশ্বর। অতএব প্রসন্ন হউন; কিজন্ত 

ক্রোধ করিতেছেন ? 

হিরণ্যকশিপু কহিল-_ইহার হৃদয়ে কোনও পাপিষ্ঠ প্রবেশ করিয়াছে, 
সেই ইহাকে এরূপ কথ। বলাইতেছে। 

প্রহলাদ বলিলেন__ 

ন কেবলং মদ্ধংদয়ং স বিষ 
আক্রম্য লোকান, সকলানবস্থিতঃ ! 

স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ সমস্তান, 

সমস্তচেষ্টাস্ত্ যুনক্তি সর্ব্বগ্ ॥ 

পিতঃ, সেই হরি কেবল যে আমার হ্বদয়েই প্রবিষ্ট আছেন, তাহ 

নহেঃ তিনি সর্বভূতেই অবস্থিত আছেন, এবং আমাকে, আপনাকে ও 

অপর সকলকেই সকল কাধ্যে নিযুক্ত করিতেছেন । 

যে হিরণ্যকশিপুর ভয়ে ত্রিভুবন কম্পিত, তাহারই সম্মুখে দাড়াইয়া 

বালক প্রহ্নাদ নির্তীক-চিত্তে সত্যকথা কহিতে সস্কুচিত হইলেন না। 
অতএব তিনি--“সত্যসারঃ1১, 

দৈত্যরাজের আদেশে গুরুরা যখন গ্রহলাদকে নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত 



ভক্তের লক্ষণ । ১৩৩ 

করিলেন, তখন একবার হিরণ্যকশিপু তীহাকে ডাকাইয়া নীতিশান্ত- 

সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন । ততদুত্বরে প্রহ্লাদ বলিলেন-_ 

মামোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ | 

গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম ॥ 

সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথাপরৌ। 
উপায়াঃ কথিতাঃ সর্ব্বে মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে ॥ 

তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীং-স্তাত মা ভ্রুধঃ। 

সাধ্যাভাবে মহাবাহে। সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ 

ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষুময়ি চান্াত্র চাস্তি সঃ। 

যতস্ততোহয়ং মিত্রং মে শক্রশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ॥ 
গুরু আমাকে সমস্ত উপদেশ দিম়াছেন এবং আমিও তাহা শিক্ষ। 

করিয়াছি ; কিন্তু আমার মতে তাহা ভাল বোধ হইতেছে না। যেহেতু, 
যে মিত্র-প্রভৃতিকে বশ করিবার জন্য সাম দান ভেদ দণ্ড এই চতুর্ব্বি 

উপায় উক্ত হইয়াছে,_-পিতঃ ! ক্রোধ করিবেন না,_সে মিত্রাদি ত 

আমি দেখিতে পাই না। সুতরাং সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি, 

তাহ। বুঝি না। সেই ভগবান্ হরি খন আপনাতে আছেন, আমাতে 

আছেন এবং আর সকলেও আছেন, তখন এ আমার মিত্র, এ আমার 

শত্র-_-এনপ ভেদবুদ্ধি কেন? 

পাছে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুদ্িগের বুর্তি-বন্ধ করেন, সেই ভয়ে 

প্রহলাদ তাহাদের দোষ কাটাইবার জন্য অগ্রেই স্বীকার করিয়া! লইলেন 

যে, গুরু আমাকে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও তাহা শিক্ষা 

করিয়াছি। অতএব তিনি--“অনবদ্যাত্মা |” 
দৈতারাজের অদেশে অস্থরেরা অগ্নি জবালিয়া তাহাতে প্রহলাদকে 

নিক্ষেপ করিল, তখন প্রহলাদ বলিলেন-_- 



১৩৪ হরিভক্তি | 
সর্শাসি পালিত লিলািিলাকাসরাি-লা সিভিল রি সত লো লিস্টে লিপি লাছি ভীতি তো লী লা টি তল 7 ঈিনীডি লীলা তা ৪ লী শীষ টিপছি লা চি জি, এল সপ শত পিল জালা সপ শা 

তাতৈষ বহিঃ পবনেরিতোহপি 
ন মাং দহত্যত্র সমস্ততোহহম্। 

পশ্ঠযামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি 

শীতানি সব্বাণি দ্িশাং মুখানি ॥ 

পিতঃ এই অগ্নি বাধু দ্বারা উদ্দীপিত হইলেও আমাকে দগ্ধ করিতেছে 

না। আমি মনে করিতেছি, যেন স্থশীতল পন্মপত্রের উপর আমি 

শুইয়া আছি। অতএব তিনি--“সমঃ 1১ 

ভগবান্ হবি প্রত্যক্ষ ও প্রসন্ন হইয়। যখন প্রহ্লাদকে বর প্রার্থন। 

করিতে বলিলেন, তখন তিনি অগ্রে ভক্তি-বরই চাহিলেন। ভগবান্ 

তথাস্ত বলিয়া অন্ত বর প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি 

বলিলেন-_. 

ময়ি দ্বেষানুবন্ধোহভূৎ সংস্তরতাবুদ্যতে তব। 
মৎপিতুস্তৎকৃতং পাপং দেব তত্য প্রণশ্যাতু ॥ 
শস্্রাণি পাতিতান্তঙ্গে ক্ষিপ্তে যচ্চাগ্রিসংহতৌ। 
ংশিতশ্চোরগৈদর্ভিং যদ্িষং মম ভোজনে ॥ 

বদ্ধ সমুদ্রে যৎ ক্ষিপ্তো যচ্চিতোহস্মি শিলোচ্চয়েঃ । 
অন্যানি চাপ্যসাধূনি যানি যানি কৃতানি মে ॥ 
ত্বয়ি ভক্তিমতো দ্েষা-দঘং তৎসম্তবঞ্চ যৎ। 

ত্বপ্রসাদাৎ প্রভে। সদ্য-স্তেন মুচ্যেত মে পিতা । 

হে দেব, আপনার ভঙজনায় প্রবৃত্ত হহয়াছি বলিয়া আমার প্রতি 

আমার পিতার যে ছ্েষবুদ্ধি হইয়াছিল, ভজ্জন্য তাহার যে পাপ হইয়াছে, 

তাহা যেন নষ্ট হয়। তাহার আদেশে আমার অঙ্গে যাহার। অগ্র প্রহার 

করিয়াছিল, যাহারা আমাকে অগ্রিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, যে সর্পগণ ' 



০ ও | ১৩৫ 
শযলাছর গীতা ত তত ৩ » এছ চির লি 9 ছ লী» তি এ স্ধ সি লা পা ঈ চি ছি তি লাছ তা ছ লা লা লী লোস্টিীনি পাতি ভাস্কর ডাচ 2 

আমাকে দংশন করিয়াছিল, যাহারা আমার ভোজনে বিষ প্রদান 

করিয়াছিল,যাহার! আমাকে বন্ধন করিয়। সনুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল 

ও আমার উপর পাহাড় চাপ! দিয়াছিল, আরও যাহার] যে যে অত্য।- 

চার আমার উপর করিয়াছিল, তাহারা তত্বৎ অপরাধ জন্য পাপ হইতে 

মুক্ত হউক । এবং আপনার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ করায় আমার পিতার 

যে পাপ হইয়াছে, হে প্রভো, আপনি দয়। করিয়া আমার পিতাকে সেই 

পাপ হইতে মুক্ত করুন। 

যে পিতা চিরদিন তীহার উপর প্রাণাস্ত-কর অত্যাচার করিয়। 

আসিয়াছেন, সেই পিতার হিতসাধনে পরাজুখ হইলেন না! এবং 

শস্পাতাদির কথ! উল্লেখ করিরা পিতার আদেশে যাহার! সেই সকল 

অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদেরও মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। অতএব 

তিনি--“সর্বোপকারকঃ ৮ 

গুরুরা প্রহলাদকে বুঝাইতে লাগিলেন,-বৎল তুমি ভ্রিভূবন-বিখ্যাত 

সর্বশ্রেষ্ ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তোমার 

পিতা; তিনি সর্ব-লোকের অধিপতি ; তুমি হরিনাম ত্যাগ কর, তাহ। 

হুইলে তুমিও এই পদের - এই অতুল প্রশ্ব্যের--অধিকারী হইবে । কিন্তু 
তথাপি প্রহ্লাদ হরিনাম ছাড়িলেন না; সে অতুল এশ্বর্যোর মায়! পরি- 

ত্যাগ করিয়! তিনি হরি-ভজনেই রত থাকিলেন। অতএব তিনি-_ 

“কামৈঃ অহতধীঃ দাস্তঃ 1» 

কত্যাদঞ্ধ গুরুগণের প্রতি তাদৃশ আচরণে এবং তাহার অঙগম্পর্শে 

গুরুগণের পুনরুজ্জীবনেই জান! গিয়াছে যে, তিনি--“মৃছুঃশুচিঃ 1” 

তিনি দীর্ঘকাল ক্রহ্মচার্যা অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহেই বাস করিয়া- 
ছিলেন। অতএব তিনি--“অকিঞ্চনঃ অনীহঃ মিতভূক্ শাস্তঃ |” 

তাদৃশ অনহনীয় অত্যাচারেও তিনি হরিভজন ত্যাগ করেন নাই। 
অতএব তিনি--“স্থিরঃ 1৮ 



১৩৬ হরিভক্তি। 
শনি লা লি লাসিলাসি টাল জিরাদিতা কিনি তা সি বাসি লা 

তিনি সর্বদাই শ্রীহরির শরণাগত এবং সততই তাহার ধ্যানে নিমগ্ন 

থাকিতেন। অতএব তিনি-_-“মচ্ছরণো মুনিঃ1৮ 

হরিভক্তি হইতে যাহাতে ভ্রষ্ট না হন, সেজন্য সর্বদাই--“অপ্রমত্তঃ 1১ 

ভীমাকৃতি দৈত্যগণ দৈত্যরাজের আদেশে শতসহম্র শস্ত্র উত্তোলন 

করিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছে, তথাপি তাহার হৃদয়ে ভয় নাই, 

চিত্তে চাঞ্চল্য নাই । অতএব ভিনি--“গভীরাত্মা 1” 
শত শত বিপদ্ ঘটিয়াছে, কিছুতেই অধীর হন নাই। অতএব তিনি 

_-প্ধৃতিমান্।” 

প্রহলাদ বহুবৎসর সমুদ্রগে নিমগ্ন থাকয়াও ক্ষুধা-তুষ্কায় কাতর হন 

নাই, অতুল এশ্বর্য্যের আশা পরিত্যাগ করিয়াও শোকমোহে অধীর হন 

নাই, এবং সহআ উপায়েও তাহার জরা-মৃত্যু ঘটে নাই । অতএব তিনি 

--“জিতষড় গুণঃ1” 

দৈত্যরাজের আদেশে দিগগজের। প্রহলাদকে ভূতলে ফেলিয়া দস্ত- 

প্রহার করিতে থাকিলে, তাহাদের দন্ত সকল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন 

প্রহনাদ তাহার পিতাকে বাঁললেন-_ 

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ 
শীর্ণ যদেতে ন বলং মমৈতৎ। 

মহাবিপৎপাত-বিনাশনোহয়ং 

জনার্ধনানুস্মরণান্ুভাবঃ ॥ 

এই হস্তীদিগের বজপম কঠিন দত্ত সকল যে ভগ্ন হইয়া গেল, 

ইহা আমার ক্ষমতায় নহে। ধাহাকে স্মরণ করিলে সকল বিপদ দূরীভূত 
হয়, সেই শ্রীহরির ম্মরণ-প্রভাবেই এরূপ ঘটিয়াছে। 

আবার কৃত্যাও যখন নিষ্ষল হইয়া গেল, তখন গুরুমুখে সকল বৃত্তান্ত 

শ্রবণ করিয়। দৈত্যরাজ প্রহলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-প্রহলাদ ! 



ভক্তের লক্ষণ । ১৩৭ 

তোর এরূপ ক্ষমতা কিরূপে হইল? ইহা কি তোর স্বভাবসিদ্ধ ? না, 

মন্ত্াদি-জনিত ? 

প্রহলাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন-_ 

ন মন্ত্রাদিকৃতঞ্চেতৎ ন বাঁ নৈসগিকং মম। 
প্রভাব এষ সামান্য যস্ত যন্তাচ্যুতে হৃদি ॥ 

ইহ] মন্ত্রাদিজনিত ও নহে, এবং আমার স্বভাবসিদ্ধও নহে । যাহাদের 

হৃদয়ে হরি বিরাজ করেন, তাহাদেরই এইব্প শক্তি জন্মিয়া থাকে । অর্থাৎ 

সেই সর্বশক্তিমানের শক্তিতেই সকল হইতেছে, ইহাতে আমার শক্তি 

কিছুই নাই । 

তাহার এই নকল কথ দ্বারা জানা যাঁয় যে, তিনি_ “অমানী |” 

এবং তিনি গুরুগণের ও তাদৃশ অত্যাচারী পিতার নিকটেও সতত বিনীত 

ও প্রণত ছিলেন। অতএব তিনি--“মানদঃ 1১ 

প্রহলাদ গুরুগৃহে থাকিয়া দৈত্যবালকগণকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান 

করিয়াছিলেন, সেই উপদেশের বলে তাহাদেরও মতি ফিরিয়াছিল,_- 

তাহারাও হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়া! উঠিয়াছিল। উপদেশপ্রদান-কালে 

প্রহলাদ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,_ 

আয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়। দিতিজাতজাঃ। 

ন চাম্যৈতন্মস্তব্যং নাত্র লোভাদি কারণম্ ॥ 

হে অন্থরবালকগণ, তোমরা আমার নিকট সত্য কথ! অরবণ কর। 

ইহ অন্যবিধ মনে করিও না । কারণ, গুরুর] বৃত্তির লোভে তোমাদিগকে 

দৈত্যরাজের আদেশ মত অসছুপদেশও প্রদান করিয়৷ থাকেন; কিন্তু 

আমার সেরূপ কোনও লোভ নাই। 

এখন দেখুন, তিনি কেমন--“কল্পঃ মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবি: 1" 

অপিচ, তিনি অন্থর-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও, আস্থরিক ধন্ম--অধিক 



* ৩৮ হরিভক্তি | 
এছ লাসিলিতি ও লাছি লী তি ৬ রসি তই ভাসি সিল কীসদিতি অপি িলী সতী সলভ তি ত কচ স্ব সী উপটা জরি সত সা উ-তা ৯৮ সভা তে ঈদ ইলাজটি জি টি, লাগি ও কটি টি জাতি ঠক জাত তীর 

কি র্কধর্__পরিত্যাগপূর্ববক কেবল হরিভক্তিতেই রত হইয়াছিলেন, 

এবং অশেষ বিপদে পড়িয়াও কখনও বিপদুদ্ধারের প্রার্থনা করেন 

নাই-_নিজের প্রাণভিক্ষা চান নাই--“হরি আমায় রক্ষা কর” 

এ কথা একবারও মুখে ব মনে আনেন নাই। কেবল একাগ্রমনে 

তাহার ভঙ্গনা করিয়াছিলেন! অতএব তিনি-_“পরম সাধু”-_পর্বব- 

শ্রেষ্ঠ ভক্ত |” 

সকাম ভক্ত নিকৃষ্ট বলিয়! ভগবানের কৃপাভাজন নহেন, এ কথ! যেন 

কেহ মনে না করেন। সেই ভক্তবৎসল মকল ভক্তের প্রতিই দয়] 

করিয়া থাকেন । যে যাহা কামন। করিয়া তাহার আরাধনা করে, তিনি 

তাহাকে তাহাই দিয়! থাকেন, নিষ্াম ভক্তকে মুক্তি প্রদান করেন। 

তাহা না হইলে ঞুব উৎকুষ্ট পদ লাভ করিলেন কিব্ধপে? 

তিনি অন্তান্য সকল ভক্তের যে কামন! পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাও 

পরে প্রকাশ করা যাইবে । 

এক সময়ে দেবতার! শ্রীহরির উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,-- 

সতাং দিশত্যর্থিত-মর্থিতো নৃণাং 

নৈবার্থদো যৎ পুনরধিতা৷ যতঃ | 

স্বয়ং বিধত্তে ভজতা-মনিচ্ছতাম্ 

ইচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ 

ভগবানের নিকট যে যাভা কামনা করে, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া 

থাকেন ; কিন্তু পরমার্থ যে তাহার পদপল্লব, তাহ! তিনি দেন না; সেজন্য 

তাহাকে পুনব্বার প্রার্থনা করিতে হয়। কিন্তু নিফাম ভক্তগণ প্রার্থন! 

না করিলেও ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহাদিগকে সর্ববাভীষ্টপৃরক 

্বীয় শ্রীপদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন। 

ভগবান্ শ্বমুখে প্রহলাদকে বলিয়াছিলেন,_ 



ভক্তের লক্ষণ । ১৩৯ 

প্রহ্নাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোহহস্তেইস্থরোত্তম ৷ 

বরং বৃণীষ্াভিমতং কামপুরোইম্ম্যহং ৃণাম্ ॥ 
সঃ কী রা গ 

প্রীণস্তি হথ মাং ধীরাঃ সর্বভাবেন সাধবঃ। 
শ্রেয়স্কাম। মহাভাগ সর্ববাসামাশিষাং পতিম্ ॥ 

ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হউক; হে অস্ুরশেষ্ঠঠ আমি তোমার 

প্রতি প্রীত হইয়াছি। তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। আমি লোকের 

সকল কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকি। ** * হেমহাভাগ, আমার সাধু 
ভক্তগণ, আমাকে সকল বর প্রদানে সমর্থ জানিয়া, শ্রেয়; কামনায় 

সর্বাস্তঃকরণে আমার ভজন। করিয়! থাকেন। 

এক সময়ে মহারাজ মুচুকুন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন,_ 

বরান্ বৃণীঘ রাজধে সব্বান্ কামান্ দদাম্যহম্। 

মাং প্রপনে। জনঃ কম্চিৎ ন ভূয়োহহতি শোচিতুম্॥ 

হে রাজযে, যেবর তোমার অভিমত হয়, সেই বর প্রার্থনা কর। 

আমি সকল বরই দিয়া থাকি । যেব্যক্ডি আমার ভজনা করে, আমি 

তাহাকে এমন অক্ষয় বর প্রদান করি যে, তাহাকে আর সেজন্য কখনই 
দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। 

অজ্ঞুনকে বলিয়াছিলেন-__- 

যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে 

তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। 

যে, যে ভাবে অর্থাৎ যে কামনায় আমার ভজন! করে, আমি তাহার 

সেই কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকি। 
অতএব শুকদেবের কথায় সকলকে বলি-_ 



১৪০৩ হরিতক্তি | 
পি জালা লাস তাছি ভি তিরলিউ রি লা লি সত রসি ৮ ৯ তা শাপলা ডা এছ পিপি তিল শি লি লাম পাদিল নিউ তম কাউ কক লী 

অকামঃ সর্কামো বা মোক্ষকাম উদারবীঃ | 
তীত্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ 

বাহার কোনও কামনাই নাই, অথব! ধাহার নানাপ্রকার কামনা 
আছে, কিংবা যিনি মুক্তি কামনা করেন, তিনি একান্ত ভক্তিযোগে 

পরমপুকষ শ্রীহরির আর।ধন। করুন। 

প্রার্থনা | 

স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্বগুণঃ স্বধায়া 
কালো বশীকৃত-বিস্জ্য-বিসর্গশক্তিঃ। 
চক্রে বিস্বষ্ট-মজয়েশ্বর ষোড়শারে 

নিষ্পীড্যমান-মুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্। 
(ভাগবত ) 

আপন শক্তিতে তুমি ওহে শক্তিধর, 

বুদ্ধিগুণ-গণে জয় কর নিরন্তর | 

কাধ্য আর কারণের শক্তি সমুদয় 

আত্মবশে রাখিয়াছ জানি হে নিশ্চয়। 

মায়ার ঈশ্বর তুমি, তুমিই সে কাল, 
তোমার রচিত এই সংসার বিশাল। 

যোল-পাখি * এই চক্র অতীব ভীষণ, 
তব চক্রে তাহে আমি পণ্ড়েছি এখন । 

* পঞ্চ তৃত, পঞ্চ জ্ঞানোন্দ্রয় পঞ্চ কর্দোন্জ্রয় ও মন--এই ষোড়শ বিকারই সংসার- 
চক্রেব পাখি। 



ক্রু গোবিন্দকীত্ত নম্ | ১৪১ 
স্ছ লাছি ছল তী ৬ লা স্টিতি ৯ লিস্ট পলিসি লী লা লিলি লী লি সত লী পা লীন শা পিছ লী & লন টিসি লা পাকি 

কাতর হই! তার তীত্র নিম্পেষণে, 

শরণ লইন্ এবে তোমার চরণে । 

সর্বশক্তিমান্ তুমি আজি দয় করি, 

আপনার কোলে মোরে টেনে লও হরি । 

“কুরু গোবিন্দকীর্তনম্” | 

(গোবিন্দাষ্টকম্) 

সর্ববিদ্বপ্রশমনং সর্বাপদ্বিনিবারণম্। 

সর্ববপাপহরং পুণ্যং কুরু গোবিন্দকীর্তনম্ ॥১ 

সকল বিদ্বের শাস্তি হইবে তোমার । 

আপদ্ বিপদ কিছু না রহিবে আর ॥ 

পর্বপাপ-ক্ষয়ে হবে পুণের সঞ্চার । 

গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥ 

যদ্দি মজ্জম্তমাত্মানং হম্পারে ভবসাগরে । 

উদ্ধারফ়িতুকীমোহসি কুরু গোবিন্দকীর্তনম্ ॥ ২ 

স্থৃতুস্তর-ভবসিন্ধু-সলিলে পড়িয়া । 

ভাব নাকি? দিন দিন যেতেছ ডুবিয়া | 

বাসন। থাককে যাঁদ পাইতে উদ্ধার । 

গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অন্বার ॥ 

করালবদনং কালং প্রসাধ্য করমস্তিকে । 

বর্তমানং সদ। দৃষ্ট। কুরু গৌোবিন্দকীর্তনম্ ॥৩ 



লাশ শা সন শন দি পদ পি কার পপ লসিলাসিশি ২ চা 

চক্ষু মেলি একবার দেখ না চাহিয়। 

করালবদন কাল হাত বাড়াইয়। ॥ 

দাড়াইয়া রহিয়াছে নিকটে তোমার । 

গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥ 

আধিব্যাধি-পরাভূতঃ শোকছুঃখনিপীড়িতঃ। 
শান্তিমিচ্ছসি চেন্লিত্যং কুরু গোবিন্দ কীর্তনমূ্ ॥৪ 

আধি-ব্যাধি-এভিভূত হয়ে নিরস্তর | 

শোক-ছুঃখে হইতেছ সদা জরজর ॥ 

শাস্তিলাভে ইচ্ছ। যদ থাকয়ে তোমার । 

গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥ 

বৃথা ভ্রমসি রে মৃঢ় মনস্তচ্ছসুখাশয়া । 
লগ্ল্যসে পরমং সৌখ্যং কুরু গোবিন্দকীর্বনম্ ॥৫ 

সামান্য সুখের আশে, ওরে মুড মল । 

কেন বৃথ। ইতস্ততঃ করিস্ ভ্রমণ ॥ 

পাইবি পরম স্থখ, কহিতেছি নার । 

গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল্ অনিবার ॥ 

সরসাং রসনাং প্রাপ্য মাত্বাদয় বৃথারসান্। 
অনুত্তমং রসং প্রাপ্ত, কুরু গোবিন্দকীত্তনম্ ॥৬ 

সরস রসন। যদ পেয়েছ এমন । 

করিও না তবে বুথ! রস আম্বাদন॥ 

পাইবে এ ছেন রস নর্বরস-সার | 

গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥ 

ক ৮ লেসন ০ শা রশি পি লস্ট পাদ পি লী খত 



দশচক্রে ভগবান্ ভূত । ১৪৩ 
শা লি প্রি উল প্র চো 

ধর মূর্ঘানি নিশ্মাল্যং স্মর পাদসরোরুহম্। 

হর কালং সদানন্দঃ, কুরু গোবিন্দকীন্ত্নম্ ॥ ৭ 

সি ১০০ 

গোবিন্দনিম্মাল্য শিরে করহ ধারণ। 

গোবিন্দের পাদপন্ম করহ স্মরণ ॥ 

সদানন্দ হয়ে কাল কর পরিহার । 

গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥ 

উরু-সংসার-কান্তারে পুরুতাপ-প্রপীড়িতঃ | 

গুরু-কল্পতরোমূ'লে কুরু গোবিন্দকীর্তনম্ ॥ ৮ 

ংসার-দুর্গমপথে করি বিচরণ । 

তাপত্রয়ে হইতেছ মুগ্ধ অনুক্ষণ ॥ 

গুরু কল্প তরু, বদি পদতলে তার। 

গোবিন্দ গোবিন্দ মুখে বল অনিবার ॥ 

দশচক্রে ভগবান্ ভূত । 

উক্ত প্রবাদের মূলে একটি গ্রচলিত ইতিহাস আছে। তাহা এই 

_কোনও রাজার সভায় ভগবান্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে 

বিশেষ পারদখিত। ও তীক্ষ ও বুদ্ধিমত্তা, এই উভয় গুণে রাজা তাহার 
অত্যন্ত বশতাশন্ন হইয়াছিলেন, সর্বাপেক্ষা তাহাকেই অধিক সম্মান 
প্রদর্শন করিতেন | ইহাতে অমাত্াপ্রভৃতি যাবতীয় কর্মচারিবর্গ তাহার 

উপর ঈর্ষান্থিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সকলে একমতাবলম্বী হইয়া 

তাহার রাজসভায় আগমন নিবারণ করিতে কৃতসংকল্প হইল। কিছুদিন 

পরে ভগবান্ গীড়িত হইলেন। বাজ সে সংবাদ পাইয়াই ব্যাকুলচিত্তে 



১৪৪ হরিভক্তি ৷ 

রাজবৈদ্যকে আদেশ করিলেন,_-“যাহাতে ভগবান্ পণ্ডিত শীন্র আরোগ্য 

লাভ করেন, তাহার চেষ্টা করুন। চিকিৎসা ও পথ্য সম্বন্ধে কোনওরূপ 
ক্রটি না হয়।” কন্মচারীর ইহা একটি উত্তম স্থযোগ বুঝিল। ১০।১২ 
দিন পরে তাহার। একবাক্যে রাজাকে জানাইল--ভগবান্ মরিয়। গিয়।- 

ছেন। রাজবৈদ্যও সেই বাক্যের সমর্থন করিলেন । এই সংবাদে রাজা 

নিতান্ত অধীর হইয়। তাহার জন্ত বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে 

সকলে তাহাকে সাত্বন। করিয়। প্রকৃতিস্থ করিল । 

সেই ড় যন্ত্রকারীর। একে একে ভগবানের নিকটে গিয়া কহিল যে, 

আপনাপ অন্ুপস্থিতিকালে এক দিগ.বিজধ্নী পণ্ডতত আসিয়া ভাপপ্ত- 

গণকে পরাস্ত করিয়। গিয়াছেন ; তাহাতে রাজ। বিশেষ লজ্জিত ও অপ- 

মানিত হইয়৷ আপনার ভপর যাগ পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। অধিক 

কি, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়ছেন যে, আপনার আর মুখ দর্শন করিবেন 

নাঃ এবং দ্বারবান্দিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি যদি কোনও 

দিন রাজদ্বারে উপস্থিত হন, তাহ! হহলে তাহার! বিশেষ অপমানিত 

করিয়া আপনাকে তাড়াইয়। দিবে। 

এই কথ। শুনিয়। ভগবান্ পণ্ডিত মম্মহত হইলেন, এবং বৃত্তি বন্ধ 

হওয়ায় সংসারযাত্রা-নির্বাহেও বিশেষ রেশ পাইতে লাগিলেন । কষ্ট 

যথন অদহা হইয়। উঠিল, তখন তিনি একদিন রাজার সহিত লাক্ষাৎ 

করিতে চলিলেন; কিন্তু ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পূর্ব শিক্ষিত ছ্বারীরা 

তাহাকে প্রবেশ করিতে দিল না। অগত্য। তাহাকে ফিরিয়। আপিতে 

হইল। একে রোগ ভোগ করিয়া উঠিপাছেন, তাহার উপর আহারাদির 

ক্লেশ ও মাননিক উদ্বেগ ; এই সকল কারণে তিনি নিতান্ত মলিন ও 

শীর্ণকায় হইয়! পড়িলেন। ভাবিলেন, কোনও উপায়ে একবার রাজদর্শন 

পাইলে উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়। বিনয়-সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। 

একদিন সায়ং সময়ে রাজ। শকটারোহণে পারিষদ বর্গ-সমভিব্যাহারে 



দশচক্রে ভগবান্ ভূত। ১৪৫ 
১ এ সিল ন ছল ৯৫ খাত ছিল আজ ৯৮ তত সর ২০ ৯ পাদ জর ৬ সিল সি পরী সির সির ছিপাসিত ছা জি ছি হিলারি সত ক সি ছল সিটি হত দিত ছিল লা লাস সলিল তা লী ছিল দর সিল ভলাছিডা ছি 

বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়াছেন। ভগবান্ পণ্ডিত এই সংবাদ পাইয়া! 

রাঁজদর্শনার্থ বহির্গত হইলেন $ কিন্ত সে নিবিড় জনত। ভেদ করিয়া রাজার 

নিকট যাওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য ভাবিয়, পথিপার্স্থ এক বুক্ষে আরো- 

হণ করিলেন । মন্ত্রী তাহাকে দেখিয়। ও চিনিতে পারিয়। রাজাকে কহিলেন 

মহারাজ লোকপরম্পরার শুনিয়াছিলাম, ভগবান্ পণ্ডিত মরিয়া ভূত 

হইয়াছে এবং প্রতিবেশিবগের বাটীতে বিবিধ উৎপাত অরাস্ত করিয়াছে। 

কিন্তু আমরা সে কথায় এতদ্দিন বিশ্বাস করিতাম না। আজ প্রত্যক্ষ দেখিয়! 

বিশ্বাস হইল। এ দেখুন, ভগবান ভূত হইরা এ বেল গাছে বপিয়। আছে 

উহার নিকট যাইবার সময় বোধ হয় আপনার উপর অত্যাচার করিবে। 

অন্থান্ত পারিষদগণও অমনি বলিয়। উঠিল--ই৷ মহারাজ, আমরাও 
শুনিয়াছলাম ভগবান্ ভূত হইয়াছে । তাহা সত্য কথ! । এ যে গাছের 

উপর দাড়াহয়। আছে । ক লম্বা ঠ্যাং! কি কুটুরে চোক! কি মুলার 
মত দাত !! | 

সকলের মুখে এ কথা শুনিয়৷ রাজা ভীত হইলেন, আর অগ্রসর না হইয়। 

শরুট ফিরাইতে আদেশ করিলেন। তখন ভগবান্ নিতান্ত ছুর্বলতাব শতঃ 

ক্ষীণ স্বঝে “মহারাজ, মহারাজ” বলিয়। ডাকিতে লাগিলেন। বাজ। আরও 

ভীত হইয়া, সে দিকে না চাহিয়। ভ্রুতবেগে গাড়ী হাকাইতে বলিলেন। 

এইবূপে দশজনের চক্রে পড়িয়া জীবিত ভগবান্ ভূত হইয়া গেলেন। 

উল্লিখিত ইতিহাস ভিন্ন আমর। ইহার আরও একটি ইতিহাস পাই 

য়াছি। তাহাই প্ররুত ইতিহাস বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । সে ইতিহাস 

এই--ভগ শব্দে অসীম প্রতুত্ব, অসীম বীধ্য, অসীম, যশ, অসীম সৌন্দর্য্য, 

অসীম জ্ঞান ও অসীম বৈরাগ্য _-এই ছয়টি গুণকে বুঝায়। এই ছয়টি 

গুণ ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাতেই সম্তবে না । এই ছয়টি গুণ বর্তমান থাকায় 
ঈশ্বরকে ভগবান্ বলে। সেই ঈশ্বরের ষে অসাধারণ শক্তি, তাহাকে 

মায়! ব৷ প্রক্কৃতি বলে। প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে--সত্ব, রজঃ ও তমং। 

১৩ 



১৪৬ হরিতক্তি | 
পচ লি ৮ ৯ লালন পাছি লা তা এ ৯ ৪ ছিলে স্টপ তালা পো লে ৬৯৮ পা লা ৩৯ লী লা তো রে স্টীল 

সেই তিন: গুণে রি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া : খাকে। প্রন্কতি দ্িবিধা__ 
বিদ্ত। ও অবিদ্তা । বিক্ষেপশক্তিকে বিদ্া এবং আবরণশক্তিকে অবিদ্ভ। 
বলে । বিদ্যা হ্বরূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়, এবং অবিদ্ধ। স্ববর্ূপকে আবরণ 
করিয়া রাখে । এই দ্বিবিধ শক্তি অনুনারে ঈশ্বরও ছ্বিবিধ হইয়াছেন-__ 
জীব বা আত্ম! এবং পরমেশ্বর বা পরমাত্মা। যিনি শ্েচ্ছাক্রমে প্ররু- 
তির বশীভূত হউয়। তন্নিম্মিত ভৌতিক দেহে প্রবুষ্ট হন, তাহাকে জীব 
বলে; এবং যিনি প্ররূতিকে আপন বশে বাখিয়! তদ্দ্বার। স্থষ্ট্যাদি কার্য 
করাইয়া! থাকেন, তাহাকে পরমেশ্বর কহে। একই ঈশ্বর স্বীয় অচিস্ত- 
নীয় এশ্বধ্যপ্রভাবে একই সময়ে এই দ্বিবিধ মুর্তিতে বিরাজ করেন। 
জীবোপাধি ভগবান্ মাগ্সা দ্বারা আবৃত হইয়। আপনার স্বরূপ ভূলিয়। 
যান; ষে দেহে তিনি বাস করেন, সেই দেহে বুদ্ধি দ্বারা যে সকল কার্য 

অনুষ্টিত হইয়া থাকে, তিনি আপনাকে তাহার কর্তা ও ভোক্তা বলিম! 
মনে করেন; স্কতরাং কম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়। সংসারে লিপ্ত হইয়া 
থাকেন। তিনি যে অকর্তা অভোক্তা ও নিলিপ্ত, তাহ! তাহার মনে থাকে 
না $ এই জন্ত দ্রেহেই তীহার “অহংচবুদ্ধ হয় এবং দ্েভেই তাহার “মমত্ত” 
বোধ জন্মে। অতএব দেখুন, সেই ভগবান্ সব্বভূত-মহেশ্বর হইয়াও, 
ভূতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির় ও পঞ্চ কম্মেন্দ্িয__-এই দশের 
চক্রে পড়িয়া আপনিই ভূত হইয়। রহিয়াছেন। 

এক ভূতে পাইলে রক্ষ। নাই, তাহাকে পঞ্চভূতে পাইয়াছে । এই 
পঞ্চভূতের হাত এড়াইতে না পারিলে তীহার উদ্ধার নাই। এ ভূত 
ছাড়াইবার একমাত্র ওঝা-_সাধু পুরুষ ; একমাত্র মহৌষধি হরিভক্তি ; এবং 
একমাত্র মহামন্ত্র--হুরিনাম। সাধু-সঙ্গে থাকিয়া, তাহার মুখে হরিনাম- 
মহামন্ত্র শুনিয়া, হ্বদয়ে ভক্তিরূপ মহৌষধি বীধিয়৷ রাখিলে, সকল ভূত 
ছাড়িয়া! যাইবে; আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে; তাহাতেই মুক্তিলাভ ঘটিবে ৷ 



প্রার্থনা । 

বাণী গুণান্থুকথনে, শ্রবণৌ কথায়াং, 
হস্তৌ চ কর্মস্, মনস্তব পাদযোর্ন2 | 
স্বৃত্যাং, শিরস্তব নিবাসজগত্প্রণামে, 

দৃষ্টিং সতাং দর্শতেইস্ত ভবত্তনূনাম্ ॥ 

( ভাগবত ) 

বাক্য যেন করে তব গুণের বর্ণন। 

কর্ণ যেন তব কথা করয়ে অবণ ॥ 

হস্ত যেন তব কম্ম করে অনুক্ষণ। 

মোদের মানস যেন ম্মরে ও চরণ ॥ 

তোমার আবাস ভাবি চরাচর যত, 

সবার নিকটে শির রহে যেন নত ॥ 

তব প্রতিমুত্তি হয় যত সাধুজন। 

তাদের দর্শন যেন পায় এ নয়ন ॥ 

দ্বিপদ পশু | 

শৌনক খষি স্থত গোম্বামীকে বলিয়াছিলেন,-_ 

আয়ুহ্রতি বৈ পুংসা'-মুদ্যন্স্ঞ্চ যন্নসৌ। 
তন্তর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তম্ঃশ্রোকবার্তয়া ॥ 

এ ধিনি প্রতিদিন উদ্দিত ও অন্তগত হইতেছেন, উনি একপ করিয়। 



১৪৮ হরিভক্তি। 
সি পীসপিসপীসিপীনলীসতা পল বালী সি পাস তত সো পোলিলী লী পনি উপ পলিসি সত সী সিপাপিসিলা হল শাপলা? লোত পাসিপীতপিতি সি চিপস সিলসিলা সিসি | ঠা জী লী ল৮ কাছ কাছ লা পা শি সি ভাসি লি এপার উঠি, চা উট 

লোকের আমুং হরণ করিতেছেন; কিন্ত যে ব্যক্তি হরিকথায় ক্ষণকালও 

যাপন করে, তাহার আমু: হরণ করিতে পারেন নু । 

ভাবার্থ-হরণের অর্থ চুরি করা। চোরে যে ধন চুরি করে, তাহা 

ধনস্বামীর দানেও আসে না, ভোগেও আসে না) সুতরাং তাহ। বুথ। 

যায়। সেইব্দপ, যাহার! হাঁরকথায় পরাজুখ, তাহাদের আফুঃ সুর্যেযের উদ- 
য়াস্তে বুথ অতিবাহিত হইয়। থাকে । আরও স্থ্যের উদয়াস্ত-অন্ুুসারে 

দিন, মাস, বৎসর ইত্যাদিক্রমে লোকের আফুং ক্ষর পায়, তাহার ক্রমশঃ 

সৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়; কিন্তু যাহারা হরিকথায় রত থাকেন, তাহাদের 

আমুঃ ক্ষয় পায় না, তীাহার। মৃত্যুমুখে অগ্রসর হন না; তাহারা অমৃতত্ব 

লাভ করেন। এজন্য সূর্য তাহাদের আযুঃ ক্ষয় করিতে সমর্থ হন না! 

অতএব ধাহার। মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে অভিলাষী, তাহা- 

দের হরিকথার আলোচনা কর] অবশ্য কর্তৃব্য। 

তরবঃ কিংন জীবস্তি, ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসস্ত্যত | 

নখাদস্তি ন মেহত্তি কিং গ্রামে পশবোহপরে ॥ 

তরুমকল কি জীবন ধারণ করে না? ভস্ত্রাগুল। ( কম্মকারের যাতা) 

কি শ্বাস ফেলে না? গ্রামের অন্যান্য পশুর] কি খায় না ও মলমৃত্র ত্যাগ 

করে না? 

ভাবার্থ।-__-কেবল জীবনধারণ করা অর্থাৎ দীর্ঘকাল বাচিয়৷ থাকাই 

যদ্দি মনুষ্যজন্মের সার্থকত। হয়, তবে বৃক্ষ অপেক্ষ! মনুষ্য শ্রেষ্ট কিসে? 

কারণ, কতশত বৃক্ষ কতশত বৎসর জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা 

নাই; হৃতরাং সেই সকল বৃক্ষকে মনুষ্য অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বল! যাইতে পারে । 

যদ্দি শ্বাস পরিত্যাগ করাই মন্ুষাজীবনের সার্থকত! হয়, তবে ভস্ত্রায় ও 

মনুষ্যে প্রভেদ কি? ভস্ত্রাগুলাও ত শ্বাস-প্রশ্বাস-কাধ্য করিয়া থাকে। 

আর যদি আহার ও মলমৃত্র ত্যাগ করাই মন্থষ্যজীবনের সার্থকতা হয়, 



দ্বিপদ পশু । ১৪৯ 
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তবে অন্ঠান্ত গ্রাম্য পশু হইতে মন্ুষ্যের পার্থক্য কিনে? এঅন্তান্ত" বলিবার 

তাতপর্য্য এই যে, হরিকথায় পরাজ্ুখ মন্ুষ্য-সকল দ্বিপদ পশু বলিয়া! গণ্য। 

নেই দ্বিপদ পশুর! যেমন আহার গ্রহণ ও মলমৃত্র বিসঙ্জন করিতে পারে, 

চতুষ্পদ পশুরাও ত সেইবূপ মকলই করিয়া থাকে; তবে আর সে দিপদর 
পশুতে ও চতুষ্পদ পশু তে প্রভেদ রিল কোথায় ? 

শ্ববিড় বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্ততঃ পুরুষ: পশঃ। 

ন যৎকর্ণপথোপেতো৷ জাতু নাম গদীগ্রজঃ ॥ 

শ্রীকষ্ণ কদাপি যাহার কর্ণপথে প্রবেশ না করেন, সেহ মনুষা পণ্ড 
বলিয়া গণ্য; এবং কুকুর, বিড়বরাহ অর্থাৎ বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্যশূকর, উ্ট 

ও গর্দভ তাহাকে শুব করে অর্থাৎ আপনাদিগের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়া 

মনে করে। 

ভাবার্থ-নৃসিংহপুরাণে উক্ত আছে--“আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনধ 

সামান্যমেতৎ পশুভিনরাণাম্। ধর্মে! হি তেষা-মধিকো বিশেষে। ধন্মেণ 

হীনাঃ পশুভি: পামানাঃ 0, (আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পশুরিগেরও 

যেমন, মন্ুষ্যুদিগেরও সেইরূপ আছে । বেশীর ভাগ কেবল মন্ুস্তদিগের 

ধন্ম আছে, পশুদিগের ধন্ম নাই। অতএব যে সকল মনুষ্য ধন্ম আচ- 

রণ ন1] করে--সর্ববধশ্মের সারভূত ভাগবত ধশ্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহার। 

পশুদিগেরই সমান )। সেই জন্তই বলা হইয়াছে, যাহার কর্ণকুহরে কখনও 

হরিকথা প্রবেশ করে নাই, সে দ্বিপদ পশু । 

তাহাদিগকে কুক্কুরে স্তব করে। কুকুরের স্বভাব এই যে, সে গৃহস্থের 

গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে; চোর আসিলে চীৎকার করিয়। গৃহস্থকে 

সতর্ক করিয়া দেয়। কিন্তু তথাপি গৃহস্থ তাহার আহার বিষয়ে যত্ব লয় 

না; অশ্রদ্ধা-সহকারে অসময়ে অপবিত্র স্থানে অতি সামান্য আহার দিয় 

থাকে । তাহাও উৎকৃষ্ট নহে; সকলের উচ্ছিষ্ট, তুক্তাবশিষ্টমাত্র । তাহাও 

কটি তি ক ছি লী তিনি কী সি এট লস 



১৫৬ হরিভক্তি। 
শাপলা সিল আসিল কি কা ছিরে তি সিটি ৪ ৫ উন ছল ডি 

আবার প্রত্যহ নহে; যে দিন (কাহারও পাতে কিছু না থাকে, সে (দিন 

তাহার ভাগ্যে একাদশী । বাটার কর্তার অবস্থাও সেইরূপ । তিনি সকলকে 

খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন; সকলের ভরণ-পোষণের জন্য অশেষ 
কেশ ভোগ করেন; কিন্তু তাহাকে কেহ যত্বু করিয়া খাইতে দেয় না। 

উত্তম উত্তম খাচ্দ্রবা পুত্র, কন্তা, জামাতা ও কুটুম্বের৷ থাইলে যদি কিছু 

উদ্ধত্ত থাকে, তবেই তিনি কিঞ্চিৎ পাইলেন ॥ নচেৎ যাহা জুটিল, তাহা- 

তেই উদ্রপুত্তি করিলেন । তিনি যদি বৃদ্ধ ও অবর্শণ্য হন, তাহ! হইলে 

ত লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। কর্তা হইয়াও তিনি কুত্তা হইয়৷ পড়েন । 

তথাপি তিনি সংনারের জন্যই বিব্রত, সংসারের চিস্তাতেই সর্ববদ। নিমগ্র ; 

হরিকথা শুনিতে, হরিনাম জপিতে, ক্ষণমাত্র অবসর পান না। তাই কুক্কুর 

বলে- আমরা কোন্ ছার কুকুর; হরিকথায় পরাজুখ যে মানব, সেই 
আসল কুকুর। 

গ্রাম্য শুকরের স্বভাব এই যে, তাহাকে যদি রমণীয় পুষ্পৌগ্ঠানে 

প্রবেশ করান যায়, সেখানে সে পুষ্পের সৌন্দধ্য সন্দর্শন করিতে চাহে না, 
তাহার মৌরভে আকৃষ্ট হয় না; কবল বিষ্টাগই অন্থ সন্ধান করে, বিষ্টা- 

কেই পরম উপাদেয় ভাবিয়া থাকে । সেইরূপ সংসারী মানব এই স্থরম্য 

সার-উদ্যানে প্রবেশ করিয়। বিধাতার বিচিত্র স্ষ্টি-কৌশলের প্রতি দৃকৃ- 

পাত করে না; ইহার অন্তরে তাহার যে প্রেমের সৌরভ প্রবাহিত 

হইতেছে, তাহাতেও আকৃষ্ট হয় না। এখানে আপিয়া নে অনুসন্ধান 

করিতেছে কেবল বিষয় । মে বিষম বিষময় বিষয় ভোগের লালসায় 

'অহোরাক্স অশেষবিধ ছুঃখ অনুভব করিতেছে, তপাপি সর্বছুঃখহারিণী হরি- 

কথ শ্রবণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। তাই শৃকর বলে-- 
হরিকথা-বিমুখ থে মানুষ, তার মত শুয়ার জগতে নাই। 

উষ্ট শ্বভাবতঃ কণ্টকপ্রিয়, কাটাপালা খাইতে বড়ই ভালবাসে । সে 

বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, উত্তম লতাপাত! ছাড়িয়া, কেবল 'কাটাপাল। 

৮ সিল ছিলি ঠা সিটি সি ই মিটি সীতা ছিল রী সিল তির লি জর ৬ ত স সিল লী ছল সিরা ছি ঈিণী জর চা 



ঘিপদ পণ্ড । ১৫১ 
কাত উনি সত সব সতহত ৯ পাপী িাছি লী দিল ছি 2 ছি  লাজিরী দিসি ঈিলাস্টিতী ছি জি চি লী তি ঠোঁছি ডিসি লিক চস হত জি কাজা লি রসি 6 লীতি লা লি কা তি ভাসি কা & লা লি ভাস রি 

টানিয়। , ভক্ষণ করে। তাহাতে তাহার জিহব। ক্ষতবিক্ষত । হয়, সে সে কতই 
যন্ত্রণা ভোগ করে; কিন্ত পরক্ষণেই যন্ত্রণার একটু উপশম হইলেই-_ 
আবার অন্ত কাটাপালা ধরিয়। টানিতে থাকে । সেইরূপ, মনুষ্য এই 

ংসারকাননে প্রবেশ করিয়া, মধুর হরিকথা ছাড়িয়া, ঈশ্বরারাধনার কণ্ট ক- 

্বরূপ স্ত্রীপুত্রের লালনপালনেই আসক্ত হয়। তাহাদ্িগকেই পরম প্রীতি- 

প্রদ ভাবিয়া হৃদয়ে ধারণ করে । কিন্তু সেই স্ত্রীপুত্র হয় ত দুব্য' বহার করিয়। 

কিংবা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণ। গ্রদ।ন করিল, স্থুদারুণ 

শোকশল্যে বিদ্ধ করি! তাহার হৃদর ক্ষতবিক্ষত করিয়। দিল; তথাপি 

সেনিবৃত্ত নহে। পরক্ষণেই দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ করিয়।, অন্ত পুত্রকে 

টানিয়া লইয়া, আবার বক্ষে ধারণ করিয়৷ থাকে । তাহাদের প্রতি বিরক্ত 

হইয় শান্তিবিধায়িনী হরিকথায় আপক্ত হয় না। তাই উদ্ বলে-_-হরি- 

কথায় বিমুখ যে মানব, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্র। 

গর্দভ শীতাশুপ সহা করিয়া রজকের ভার বহন করে। তাহাতে তাহার 

কিছুমাত্র লাভ নাই। আহার লাভের প্রত্যাশাও নাই । রজ্জক তাহাকে 

খাইতে দেয় না ৫স ক্ষেত্রে বিচরণপূর্ববক স্বোদর পূর্ণ করিয়া পরের ভার 
বহন করে। সেইরূপ, সংসারী মনুষ্য ও সেবাবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা বহুকষ্টে 

নিজের আহার চালাইয়। স্ত্রীপুত্রাদির জন্য মাথায় মোট বহিয়। ছুঃখভোগ 

করিয়। থাকে । যিনি এ ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহার উপর সকল ভার 

সমর্পণ করিয়া, তাহার কথ! লইয়া কালযাপন করিলে যে কোনও ছুঃখই 

পাইতে হয় না, তাহা ক্ষণকালের জন্যও সে ভাবিয়া দেখে না। তাই 

গদ্দিভ বলে-_-আমরা কি গাধ1) হর্িকথায় বিমুখ যে মানব, তার মত 

গাধ। ছুনিয়ায় নাই । 

অতএব এই ছুলভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়৷ ষদি ইহার সার্থকতা সম্পা- 

দ্বনে অভিলাষ থকে, তাহ। হইলে সর্ব প্রযত্বে হরিকথায় রত হওয়া লক- 

লেরই কর্তব্য । তাহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ দ্বারা এই ছুংখসন্কুল সংলার- 



১৫২ হরিভক্তি। 
সপ শহর তি লা পসরা শপ এ ৬ আত জা সার সা জা রাস শা লা উপ ভাসি সি 

বন্ধন হইতে ুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা কর! নিতান্তই আবশ্যক ৷ সমূদায় 

ইন্দ্রিয় গুলিকে তীহার সেবার নিযুক্ত রাখিতে পারিলেই তীহার প্রতি ভক্তি 
করা হয়। ভগবান্ মন্ুষ্যকে যত ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, অন্য কোনও প্রাণীকে 

তত দেন নাই। এই জন্যই মানব সর্বশ্রেষ্ঠ । চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ 
করিয়! যে মানবদেহ লাভ করা বায়, তাহা স্বীয় সাধনার উপযোগী করি- 

বার জন্যই সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর মন্ুষ্যকে এই সকল ইন্দ্রিয় 

প্রদান করিয়াছেন ) স্থতরাৎ তাহাতে আসক্ত না হইতে সমুদায় ইন্জিয়ই 
নিরর্থক বলিয়! জানিবে। 

বিলে বতোরুক্রম-বিক্রমান যে 

ন শৃখতঃ কর্ণপুটে নরস্ত। 

জিহ্বাসতী দার্দ,রিকেব সত 

ন যোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঁ ॥ 

(ভাগবত ) 

হে সত, মনুস্তের যে কর্ণদ্ধর় হরিকথ শ্রবণ না করে, তাহ। কর্ণ নহে; 
তাহা গর্ত । এবং যে জিহ্বা হরিকথ। উচ্চাচরণ না করে, তাহ ভেক- 

জিহ্বার ম্যায় অনিষ্টকারিণী ৷ 

ভাবার্থ ।--কোনও গৃহে গণ্ত থাকিলে, তাহাদের কোনটাতে মৃষিক ও 
কোনটাতে সর্প প্রবেশ করে। সুযোগ পাইয়া সেই মৃষিক গৃহস্থের বহুমূল্য 
বস্তরা্দি কাটিয়া নষ্ট করে, এবং সর্পও দংশন করিয়। প্রাণান্ত ঘটায় | সেই- 
রূপ, যে কর্ণে হরিকথ! প্রবেশ না করে, সেই কর্ণ দুইটি এই দেহরূপ 

গেহের গর্বত্বদূপ। তাহাদের একটিতে কুপত্ীর ব। কুলোকের কুপরামশ্- 

রূপ মৃষিক প্রবেশ করিয়। সময়ক্রমে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃন্মেহ, বন্ধু- 
বাৎসন্য গ্রভৃতিকূপ বহুমূল্য বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়! নষ্ট করিয়! থাকে । এবং 



দ্বিপদ পশু । ১৪৩ 
শর্ট ইতি সর ছি লা সি লী লী সিভিল দাতা উল তাতে লী কিল সিকি ধর পিল ভাছিল সিদানপিন  প 

অগ্থটিতে বৈষয়িককথাব্মপিণী তূজঙ্গী প্রবেশ করিয়া! কালক্রমে কালের 

গ্রাসে নিক্ষেপ করে । 

তার পর জিহ্বার কথ | জিহব! দ্বার! চর্বণের সাহায্য হয় ও ভোজ্য, 

বস্তর স্বাদ অনুভব করাযায়। ভেক কিন্ত ভক্ষা দ্রব্য গিলিয়। খায় * 

স্থৃতরাং তাহার জিহব। চর্ববণে « আস্বাদ গ্রহণে সমাঘতা করে না । তবে & 

জিহ্বার সাহায্যে সে একপ্রকার শব্ধ করিয়া থাকে । সে শবে কাহারও 

কর্ণ পরিতৃপ্ণ হয় না, বরং বিরক্তই হয়; সুতরাং তাহ। তাহার নিজের ব 

অন্যের কোনও উপকারেই আসে ন।; প্রত্াত তাহার নিজের অনিষ্টই 

করিয়া থাকে,_-ক্ষুধার্ত সর্প সেই শব্দের অনুসরণে গিয়! তাহাকে গ্রাস 

করে । সেইরূপ, যাহার জিহব। হরিকথ। পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৈষয়িক 

কথাবার্ভীতেই রত থাকে, যমদূতেরা আসিয়া তাহাকে কালপাশে বন্ধন 
করিয়া লইয়] যায় । যেহেতু যমরাজ স্বীয় কিঙ্করগণকে সেইবূপই আদেশ 

করিয়। রাখিয়াছেন। যথ।-_ 

তে দেবসিদ্ধ পরিগীত-পবিত্রগাথা 

যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবতপ্রপন্নাঃ। 

তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্ 

নৈষাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে। 

যে সমদর্শী সাধুগণ ভগবানের শরণাগত, দেবগণ ও সিদ্ধগণও তাহাদের 
পবিত্র চরিত্রকথা কীর্তন করিয়! থাকেন। তাহাদের নিকটে তোমরা 

যাইও না। তীহার1 হরিকথ! দ্বারাই স্থরক্ষিত থাকেন। তাহাদের দ্ড- 

বিধানে আমিও সমর্থ নহি, কালও সমর্থ নকে। 

তানানয়ধ্ব-অসতে। বিমুখান্ মুকুন্দ- 

পাদারবিন্দমকরন্দ-রসাদজঅম্। 



১৫৪ হরিভক্তি। 
পক সপ নিতে ভা উন নও খর জলা তত ৬ পতি ছল সি সতীজ পাতে রক্ত ৯ এ সিসি জি এ ছিলে উরি ০ ৬ পিপি লািপ্স্স্িসিিলান পশি 

নিক্ষিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈ রসঙ্গৈ- 
জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়ব্ম্ণনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥ 

অকিঞ্চন ও অনাসক্ত পরমহংসগণের সেবিত হরিপাদপদ্মের মধুপানে 

রিরত হইয়।৷ যাহার! নরকের পথন্বকূপ গুহেই নদ। আসক্ত আছে, সেই 
'অসতদ্িগকেই তোমরা আনয়ন করিবে। 

জিহবা! ন বক্তি ভগবদ্-গুণনামধেয়ং 

চেতশ্চ ন স্মরাতি তচ্চরণাঁরবিন্বম্। 

কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি 
তানানয়ধ্ব-মসতোইকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ 

যাহাদের জিহবা একবারও হরিগুণ বা হরিনাম কীর্তন করে না, 

যাহাদের চিত্ত একবারও তাহার চরণারবিন্দ স্মরণ করে না, যাহাদের 

মস্তক একবারও শ্রীরুষ্ণকে প্রণাম করে না, ফাহাদের হত্ত একদিনও বিষু- 
কাধা করে না, সেই অসত্দগকেই তোমরা আনয়ন করিবে । 

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টম্ 
অপুযুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মকুন্দম্ 

শাবৌ করৌ নো৷ কুরুতঃ সপধ্যাং 
হরেল সৎ-কাঞ্চন-কম্কণৌ বা । 

যে মস্তক মুকুন্দচরণারবিন্দে প্রণত হয় না, তাহা উষ্জীষ ও মুকুটে 

পরিশোভিত হইলেও নিতান্তই ভারম্বরূপ। যে করঘ্বয় হরির পুজা ন৷ 
করে, তাহ স্ুবর্ণবলয়ে উদ্ভাসিত হইলেও শবের হস্তন্বরূপ | 

ভাবার্থ।-- ভার যতক্ষণ স্কন্ধোপরি থাকে, ততক্ষণ বিশেষ কষ্ট পাইতে 

হয়; স্বন্ধ হইতে ভাব নামাইলেই সে কষ্ট দূর হইয়া থাকে । মেইন্ধপ হরি- 

প্রণাম-পরাজুখ মস্তক যতক্ষণ স্কন্ধে থাকে, ততক্ষণ বিবিধ ক্রেশ গ্রদান 



দ্বিপদ পশু। ১৫৫ 
এপি ৬০ অপি ছি লাম্পাসিলাসিলি সত ৯ পাস ল সর স্পি ঈিলা লাস রাত্রি লী শী বাধ লাছ ভাঙ্িতাছি তা শী তি বাসি পরি শী লা তি লি পা লা পিসির সি ৪৯ তি নস পট ছি তত লি পির ৯ ডা ছি ঠা কি লি সি 

করে। কারণ, ভি বৃদ্ধি ও চক্ষুরাদি উতক ইন্ড্রিয় সকলের আধার; 

সেইজন্ত মস্তকের একটি নাম উত্তমাঙ্গ। উত্তমাঙগ হইলেও তাহ। যদি 
পুরুষোত্বম শ্রীহরির চরণসঙ্গ ন। করে, নিকুষ্ট বিষয়সঙ্গেই নিবিষ্ট থাকে, 

তাহা হইলে অশেষ দুঃখ উপস্থিত হয়। স্থতরাং তাদৃশ মন্তককে স্থতীক্ষ- 

শন্-প্রহারে স্বন্ধচাত করিয়া ভারলাঘব করাই কর্তৃব্য। 

শবের হস্ত যেরূপ অপবিত্র, হরিপৃজা-বিবঙ্জিত হস্তও সেইরূপ অপ. 

বিত্র। সাধুগণ সে হস্তের জল গ্রহণও করেন না। 

বহায়িতে তে নয়নে নরাণাং 

লিঙ্গানি বিষ্ঞোর্ন নিরীক্ষতো যষে। 
পাঁদৌ নৃণাং তৌ দ্রমজন্মভাজৌ 
ক্ষেত্রাণি নাহুত্রজতো৷ হরেযোঁ॥ 

মন্থষ্যদিগের যে নয়নদয় বিষুর মুক্তি নিরীক্ষণ ন| করে, তাহ! মঘুর- 

পুচ্ছের নেত্রম্ব্ূপ। এবং মানবগণের যে পদদয় শ্রীহরির ক্ষেত্রে অর্থাৎ 

বুন্দাবনাদি ধামে গমন ন। করে, তাহ বুক্ষমূল-ন্ববূপ । 

ভাবার্থ।-_মযুরপুচ্ছে যে সকল নেত্র অর্থাৎ চন্দ্রক আছে, তন্দার 

যেমন দর্শনকাধ্য হয় না, সেইরূপ যে চক্ষু বিষুুত্তি দর্শন না৷ করে, তদ্দার। 
প্রকৃত দর্শনকাধ্য সিদ্ধ হয় না। এবং বৃক্ষের মৃপ যেমন ক্রমশহ নিয়াভি 

মুখেই গমন করে, সেইরূপ যে পদছয় তীর্থক্ষেত্রে গমন ন। করিয়। ধনো- 

পাজ্জনাদি বৈষয়িক কাধ্যের অনুরোধে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে, তাহ! 

নরকাভিমুখেই যাইতে থাকে। 

জীবন্ শবো। ভাগবতাজ্বি-রেণুম্ 

ন জাতু মন্তেটাইভিলষেত যন্ত ৷ 
শ্রীবিষুপাদ্য। মনুজজ্তলম্তাঃ 

শ্বসন্ শবে! যস্ত ন বেদ গন্ধম্ ॥ 



১৫৬ হরিভক্তি। 
৯ শাটল পল আসিল পিল পিতা পশলা লা পো ক পাত পরান ৯ পাতি লাতিিছিক 2০ পাপন সপ্ত ৬লাসিজলীি্িপিপিসছি সি সিলসিলা লি লাস লাস পি লি 

যে মনসা ভগবস্তকগণের চরণধূলি অভিলাষ না করে, সে জীবন্মত ত। 
এবং যে মনুষ্য বিষুণপাদপন্নে সমর্পিত তুলসীর গন্ধ আপ্রাণ না করে, সেও 

জীবন্ম ত। 

ভাবার্থ ।--মৃত বক্র চন্দনাদি অন্গুলেপনে অভিলাষ থাকে না, 

কুস্থমের সৌরভ অন্থভূত হয় না। শ্মশানের অপবিত্র ধূলিতেই তাহার 

দেহ আচ্ছন্ন থাকে, এবং পৃতি-বাযুই তাহার নাসিকায় প্রবেশ করে। 

সেইব্ূপ হরিভক্তি-হীন সংসারী মানবও সাধুগণের চরণধূলি দ্বার অঙ্গ 
পবিত্র করিতে ইচ্ছুক হয় না, শোণিত-শুক্রাদি-নির্িত মলমৃত্রাধার অপ- 
বিত্র পুত্রকলত্রের দেহই শাহার অঙ্গসংলগ্ন হয় এবং তাহাদের ক্রেদগন্ধ- 

পরিপূর্ণ শ্বাসগ্রশ্বীসই তাহার নাসাভ্যজ্বে 'প্রবেশ করে । 

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং 

যদ্ গৃহামাণৈররিনামধেয়ৈই। 

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো 

নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু কম্পঃ ॥ 

হরিনাম-শ্রবণে যৎকালে ভক্তগণের নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চরূপ 

বিকার উপস্থিত হয়, তত্কালেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, হায়! সে হৃদয় 

পাষাণময় জানিবে । 

ভাবার্থ ।_নবজলধরের উদয়ে যখন বর্ষাকাল সমাগত হয়, তখন 

আকাশ হইতে জলধার। পতিত ও তরুগণ কম্পিত হইতে থাকে ; কিন্ত 

পাষাণ সমভাবেই অবস্থান করে। সেইবূপ নবজলধরকাস্তি শ্রীহরির 
নামসংকীর্ভনে ঘখন ভাবের তরঙ্গ উখিত হইতে থাকে, তখনও অভক্তের 

হৃদয় পাষাণবৎ স্থিরভাবেই অবস্থান করে । 

অতএব কায়, মন ও বাক্যে হরিভজন করাই সংসারী মানবের অবশ্ত 

কর্তব্য । তাহা করিলেই তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । অস্বরীধ 



ছিপদ পশু । ১৫৭ 
৯ পিল রী ঠা সিলে সতী সিলিসি তালি তা সি সিল সিল সিল ছল লীলা শালির সিল হ। সত ৯০ এ বি সহ জী শা অপ জট ভিটা? 

রাজা ঠিক এইবূপ সাধনা করিয়াই জীবনুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার 
বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে-_ 

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো- 
বচাংসি বৈকুঞঠ-গুণান্ুবর্ণনে। 
করৌ হরের্মন্দির-মাজ্জ নাদিষু 
শ্রুতিং চকারাচ্যুত-সংকথোদয়ে ॥ 

মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশো 
তদ্ভূত্যগাত্রস্পর্শেইজসঙ্গমম্। 
ভ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে 

শ্রীমত্তুলস্তা রসনাং তদর্পিতে ॥ 
পাদ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে 
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে। 

কামঞ্চ দাস্তে ন তু কামকাম্যয়া 

যথোত্তমঃপ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ ॥ 

তিনি হরিপাদপল্মে মন, হরি গুণান্ুু কীর্তনে, বাক্য, হরিমন্দিরমাজ্জনে 

করদ্ধয় এবং হরিকথাশ্রবণে কর্ণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরির শ্রীমৃহঠি 
ও গ্রামন্দির দর্শনে চক্ষু, হরিভক্তগণের গাত্রম্পর্শে অঙ্গ, হরিপাদপক্সের 

সৌরভযুক্ত তুলসীর গন্ধে নামিকা এবং হরি-নৈবেগ্য ভোজনে রসন! অর্পণ 
করিয়াছিলেন। হখির ক্ষেত্রে গমনে পদদ্য় ও হরিপাদপদ্ধ-প্রণামে মস্তক 

অর্পণ করিয়া, হরি-নিশ্মাল্য চন্দনাদিই উপভোগ করিতেন; বিলাসের 

জন্ত দে সকল ভোগ করিতেন না । এইরূপ করিয়া তিনি ভগবন্তক- 

গণের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 



অংকীত্তন 

ধাননাথ দিন গেল হে, কি হবে এ দীনের গতি, ভাবি তাই। 

গেছে কত দিন, ভুলেও কোনে। দিন, 

দীন-দয়াময় বলে তোমায় ডাকি নাই । (ওহে) 

পাহয়ে সংপার-ভার, অপারে ভেবেছি সার, 

তব পদ সারাত্পার, বারেক ন। ভাবি মনে। 

ভুলিয়ে মায়ার ঘোরে, কাঞ্চনে ফেলিয়ে দুরে, 

কাচেরে ধরেছি শিরে, পরম যতনে ॥ 

তুমি অগতির গতি জানি হে দয়াময় ৷ 

তাই কবি হে মিনতি, ওহে বিশ্বপতি, 

( আমার ) ও চরণে মতি যেন হয় ॥ ( কপাময়) ( দয়াময় ) 

তুমি দয়া না করিপে, মন তো ও চরণে নাহি যাবে, 

( আমার ) গতি তবে কি হবে হে; 

(কুপাময় ) ( দয়াময় ) 

ওহে নারায়ণ, করি নিবেদন, 

যেন চরমে অভয় চরণ-কমল পাই &॥ (ওহে )( দেখো) 

রথযাত্রা । 

“ও বাছা, দাড়াও ্রাড়াও ; একটা কথা শোন ।” কলিকাতার 

জগন্াথ-ঘাটের কাছে কোনও ব্যক্তি এক বুদ্ধাকে এই কথ! কহিল । 

বুদ্ধা।__এখন ভিক্ষে টিক্ষে দিতে পারুব ন৷ বাপু ! 

ব্রাক্ষপ।--বাছ। আমি ভিক্ষা চাই না; তোমায় একট! কথা ব'ল্ব। 



বির | ১৫৯ 
চে শী শীল শপ সিসি পালাল ৮ পাতলা পলা শীট ৩ পপ শালী লা সিল পি পশ্পতশী শশী পপিপিপাশলাটি তী সিল পলক একিস্পাত শীপিলীস্িশিতি চে কস্পিল সলিল ঈ তি টি ছিলি তে ছি তাত 

বৃদ্ধ। ।-_-কথ। টথ বুঝেছ। তোমার গলায় পৈতে দেখ ছি। | গায় 

দ'ড়েদের ভিক্ষে করাই ব্যবস। | 

ব্রাহ্মণ ।--বাছ। সত্যই বলেছ । এ কালে এই গলাম্ন দ'ড়েদের এ 

ব্যবসাই হয়েছে বটে । সেকালে ব্রাহ্মণদের সম্মন ছিল; দেশ কাল পাত্র 

বুঝে সকলেই ব্রাঙ্মণদিগকে যথাসাধ্য দান করত। রাজা ও ধনবানেরা 

পর্যযাপ্ত অর্থ প্রদান ক'রে বিপন্ন ব্রাহ্মণদের সাহাধ্য কঃর্তেন। তাতে 

ব্রাহ্মণর। ম্বচ্ছন্দে থেকে শাস্ত্র আলোচন। ক'ত্তেন, ধম্মমচরণে রত থাকৃতেন। 

এখন আর নে কাল নাই । এখন সাত্বিক দান প্রায় উঠেই গেছে। তাম- 

দিক দানের মাত্রাই চ*্ড়েছে। তাই ত্রান্ষণরাও উদরান্নের জন্তে লালা- 

গ্নিত। পেটের জ্বাল! বড় জালা । তাই তার। এখন স্বধন্ম ছেড়ে পরধন্ম 

গ্রহণ ক'চ্চে-_কৃষি, বাণিজ্য ও চাকৃরিতে প্রবৃত্ত হচ্চে । কেহ কেহ ভিক্ষ' 

করে বটে; কিন্তু সে পেটের জন্তে নয়। তার! বেশ জানে, খেতে ন৷ 

পেয়ে ম'রে গেলেও, কেহ তাদের এক পয়স। দেবে না । তার ভিক্ষা করে 

_কলসীর জন্তে। তারা ভাবে-_“ভগবান্ আমাদের ষে কুলে জন্ম 

দিয়াছেন, তাতে ত বিনা পয়সায় দড়ি মিলেছে; এখন কলসী কেন্বার 

পয়সাটা জুটুলেই ম! গঙ্গার শরণ নিয়ে উদ্ধার পাই'”। তা বাছা, তোমার 

কোনও ভয় নাই। যদিও আমার সে অভাব আছে; তবু আমি তোমার 
কাছে কিছু চাইব না। বিশ্বাস ন। হয়, এই পৈতে ছুয়ে শপথ কচ্চি। 

তোমাকে কেবল একট। কথ! ব'ল্ব। 

বুদ্ধ -_-আমার সঙ্গীর] সব চ'লে গেল, আম এখন দাড়াতে পারৃঝ 
না বাপু! 

ব্রাহ্মণ ।-_তার! কত দুর গিয়েছে ? 

বৃদ্ধা ।--এ যাচ্চে। আমরা আরমানির ঘাটে জাহাজে উঠব। 

ব্রাহ্মণ ।--তোমার। কোথায় যাবে? 

বৃদ্ধা।--আমর! ফেতোর যাব, ফতে ফগন্নাথ দর্শন ক'রুব ( বুড়ীর 



সপ লছত৬ সর্তক পেছাল ছি লাহ্িলীজতী শী সিডা সিসি তি সিল জলা সরা লি লি পাস 

১৬৬ হরিভক্তি। 

শ্বাশুড়ীর নাম ক্ষেত্রমণি, তাই তাকে ক্ষেত্র বলিতে নাই ; তার শ্বশুরের 

নাম রতন, তাই সে রথ বলে না; এবং তাহার ভান্ুরের নাম জগন্্াথ 

বলিয়া তাহাকে ও নামটাও করিতে নাই। ) আশি বুড়ো মানুষ; ওদের 

সঙ্গে সমান চস্ল্তে পারিনি, তাই পেছয়ে পড়েচি। 

এই বলিতে বলিতে সেই ভগ্রকটি বৃদ্ধা বাম্হস্তে কক্ষস্থিত গাঁটুরি ও 

দক্ষিণ হস্তে যষি ধারণ করিয়। ছুটিতে লাগিল । ব্রাহ্মণও তাহার পিছু পিছু 

চলিল। বৃদ্ধা ঘাটে পৌছিতে না পৌছিতেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল। 

তাহার সঙ্গিনীরা তাহার অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিয়া 

পড়িল। জাহাজ ঝপ.ঝপ করিয়া তফাতে গেল; বৃদ্ধাও টিপ. টিপ, 

রুরিয়! বুক ও মাথ। চাপড়াইয়। কাদিতে বসিল। 

ব্রাহ্মণ ।-ঝসে কাদলে আর ক হবে বাছা । এখন যাতে রথে জগ- 

ন্লাথ দেখতে পাও, তার উপায় কর। 

বৃদ্ধা ।-_-আর কি উপায় আছে বাবা? 

ব্রাঙ্মণ।-_আছে বৈকি ! ভেবে না, আমি ভোমায় উপায় ক'রে দিব। 

বৃদ্ধ। বাব! তোমার পায়ে ধর। তুমি আমার উপায় 
করে দাও। 

্রাহ্মণ।--তবে চল, এ চাদনির ভিতর ঠাণ্ডায় এক্টু বসবে চল। 
তোমার বড় কষ্ট হয়েছে দেখছি । গাঁট্রিটা আমিই নিয়ে যাচ্চি। 

বুড়ীর বড় কষ্টও হয়েছিল এবং বিন ভাড়ায় মুটে ও জটিল; তাই সে 
অগত্য। ব্রাহ্মণকে গাটরিট1 দিতে কোনও আপত্তি করিল না। কিন্তু তাহ 

হইতে কি একট বাহির করিয়া লইল। 

ব্রাহ্মণ ।_ও কি? টাকা বুঝি? 

বুদ্ধ। ।--ন| বাবা! টাক পেট-কাপড়ে বাধা আছে। এট! গুলের 

€কৌটো।। 

্রাহ্মণ!-_বাছা, গাটরিটা দিতে বিশ্বাস হ'ল; তবু গুলের কৌটটা 



বাড । ১৬১ 
এ উপ ই উর ভিত ছিল ছল ইত ই সির ৬ তা পতি লস রি সী ছি ছি এ সি সিটি সিকি সি সপ সিল ই লী সিলসিলা ৮ ৭. লা দিপা টিলা রন রসি আলি লা পি 

দিতে বিশ্বাস হ'ল না!! ( বোচ্কা তুলিয়া রি ৃ এটা ভারী তকমনয়!! 

আধ মণের উপর হবে। এতে এত কি আছে বাছ1? 

বুদ্ধা।-_-এমন কিছুই নেই। নাচ রেক মুড়ি আছে, নাচটা ঝুনো 

নারিকেল আছে ( বুড়ীর স্বামীর নাম পাঁচকড়ি, তাই সে পাঁচকে নাচ 

বলে ), শুকৃনে। গুড় সেও খানেক আছে-ব্াপ্তায় জলটল খেতে । আর 

চা”লটে, ভা"লটে, বেগুনটে।, আলুট।, সুনট।, লঙ্কাট। কিছু কিছু আছে। 

আর বাব! হাতাট।, বেড়িট।, বোকৃন।টা, ঘটাট।, বাটাট।, কাপড় 

হচাপড়টাও নিতে হয়েছে । 

ত্রাহ্মণ।--এমন ক'রে বোচক। বাধলে কি জগন্নখ দেখ| বায় বাছ। ? 

বৃদ্ধ। (কোথাও বেরুতে হ'লে ও সব চাই । সবাই ওরকম বাধে । 

আমার সঙ্গীরাও বেঁধেচে । 

ব্রাহ্মণ ।--সবাই নয় বাছ।; তবে অনেকেই বাধে বটে। যেবার 

সবাই বাধে, সেই বারেই ভরা-বুড়ি হয়। 

এই বলিতে বলিতে উওয়ে চাঁদনিতে পৌছিল। বুড়ী গাটুরি হইতে 
একট। ঘটা বাহির করিয়া কহিল---“বাবা, আমার বড় পিপাস! পেয়েছে, 

এক ঘটা জল এনে ধিতে পার ?» 

ব্রাহ্মণ গঙ্গ|! হইতে এক ঘটা জল আনিয়। দিল। বুড়৷ সমস্তট পান 

করিয়া পিপান। শাস্তি করিল। পরে বলিল--“ত বাব! আমার কি 

উপায় করবে কর ।” 

ব্রাহ্মণ ।-সে জন্য তোমার চিন্ত। নাই। আমি নিশ্চয়ই তোমার 

উপায় ক'রে দিব; তুমি নিশ্চিন্ত থাক । একটু বিলম্ব আছে। ততক্ষণ 

আমার একটা কথ। শুন। শাস্ত্রে আছে--“রথে চ বামনং দৃষ্ট। 

পুনজ্জন্ম ন বিদ্যতে” রথের উপর জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে আর জন্ম 
হয় না। এ কথাটা খুব সত্য। কি রকম সত্য জান? যেমন “জল 

খেলে পিপাস। থাকে না” সেইরূপ সত্য | 

১১ 



১৬২ হরিতক্তি | 
০ লগ্ন চেক লি পোছি লা 2 কী চস ভি শস্ধ ভা তাস চটি, ত এ সপ সি ছি জানি এ 

বৃদ্ধা ।-__তা ত বাকা জানি শান্তরের কথ কি মিথ্যে হয়। সেই 
জন্যেই ত বেরুয়েচি। 

(বৃদ্ধা বালবিধব। । বৈধব্য-ঘটনার পর হইতেই তাহার ধশ্মে মতি 

হয়, সে শাস্ত্রকথা শুনিতে বড় ভালবাদিত । কোথাও কথকতা, চণ্ডীর 

গান, রামায়ণ গান ও কৃষ্ণধাত্রা হইলে সহশ্র কম্ম পরিত্যাগ করিষা 

সে সর্বাগ্রে সেখানে যাইত এবং আগ! গোড়া মন দিয়! শুনিত। সেই- 

জন্য সে শাস্ত্রের অনেক কথা জানি, এবং শাস্ত্রের মন্খও কিছু কিছু 

বুঝিত। তাই বলিল--“ত ত বাবাঁজানি। শাস্তরের কথা কি মিথো 

হয় । সেই জন্যেই ত বের্য়েছি 1৮ 
ব্রাহ্মণ ।__বাছ।, কথাটা একটু তলিয়ে বুঝতে হবে। “জল খেলে 

পিপাস! থাকে না” এ কথাটায় তৃমি বিশ্বাস কর? 

বুদ্ধা ।__খুব করি। এই যে, পিপাসায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল 

তুমি এক ঘটা জল এনে দিলে, খেতেই সব পিপাপ! দূর হ'ল। তৃষ্ি 
বেঁচে থাক বাব।! তোমার এক শ বচ্ছর পর্মাই হোক । 

ব্রাহ্ষণ।-_- কিন্তু বাছ। জিজ্ঞান। করি এই এক বটী জল খেয়েছ ব'লে 

তোমার কি আর কখনও পিপাঁস। হবে না? 

বুদ্ধ|।-তা হবেবৈ কি! এক পর দেড় প'র বাদে আবার 

পিপাস। হবে । 

ব্রাহ্ণণ। অত ক্ষণও অপেক্ষ। করতে হবে না। তুমি এখনই এক- 

বার এই বৌদ্ডে এ রাস্তায় ঘুরে এস দেখি। 

বৃদ্ধ। ।-_-ত। হ'লে এখনি পিপাসা! পাবে। 

ব্রাহ্মণ ।--তেম্নি জান্বে যে, রথের উপর জগন্নাথকে যখনই দেখবে 

তখনই মুক্তিলাভের অধিকার জন্মিবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সংসারে 
মন দ্রিলে আর সে অধিকার থাকবে না। যদি এমন কেহ ভাগ্যবান্ বা 

ভাগ্যবভী থাকেন যে, “রথে চ বামনং দৃষ্টা”ই দেহ ত্যাগ ক"রুতে পারেনা, 

চা চিল সি এস কস চি ৮ চে সপ বি ক লী তি ছি লী লী এছ লি তি হিল তা লী লীছি শী জি বদ 



পবা | ১৬৩ 
পিসি লা লিট কাস্ট লা পা তা ৪৯ লি াসটিঠ তি লাস লস রী লিলি তি তে লি ৪ লা পা পিল লাউ পা লি পি তা তিনি লী লাছি লা লোম লাস লা পাদ লালা এ লা পি ০ 

কিংবা সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে নর্বদা সেই তি চিন্তা ক'র্তে সমর্থ হন, 
তবেই তার আর পুনজ্জন্ম হয় না । সেই জন্তে ব'ল্ছি, যদি মুক্তি 
লাভের কামনা! থাকে, তা৷ হ'লে প্রত্যহই দেখতে হয়; বোচকার মায়া 

ছেড়ে, সংসারের মমতা ভুলে, সর্বদাই রথে জগন্নাথ দর্শন ক'রূতে হয়। 

বৃদ্ধা ।--তেমন পয়লা কোথ। বাবা ষে, পিতাযহ যাব, কি লেখা ঘর 

দোর বেঁধে থাকৃুব। আর থাকৃলেই বা পিতাহ দেখবকি করে! রথ 

তআর পিত্যহ হয় না। বছরে একদিন মাত্র হ'য়ে থাকে। 

ব্রাহ্মণ ।--বাছা, পয়সা খরচ ক'র্তে হবে না, কোথাও যেতে হবে 

না, থাকৃতেও হবে না; অথচ প্রত্যহ দেখতে পাবে। সেই দেখাই যথার্থ 

দেখা। সেই রকম ক'রে দেখতে পারুলেই পুনজ্জন্ন হয় না, ইহাই 

শাস্ত্রের মন্ম। তারই উপায় ব'ল্-ছু, বেশ মন দিয়ে শোন ।_- 

রথকি জান? এই ধেআমাদের মানব-দেহ, এরই নাম রথ। রথের 

যেমন চাকা থাকে, এ রথেরও তেমনি দুখান। চাক আছে। তাদের 

নাম হচ্চে পাপ ও পুণ্য। পাপ-পুণ্যের উপর নির্ভর করেই এ রথ এই 

ংসার-ক্ষেত্রে চ'ল্ছে । রথে যেমন ধ্বজ! থাকে, এ রথেও তেমূনি 

তিনটি ধবজ! আছে । সত্ব রঙ্গ, তম:--এই তিনটি গুণ হচ্চে এ রথের 

ধ্বজা। রথের যেমন দ্বার থাকে, এ রথেরও তেম্নি নয়টি দ্বার আছে। 

চক্ষুঃ দুটা, কর্ণ দুটি, নাপিকার ছিদ্র ছুট, মুখ একটি, মলদ্বার একটি আর 

ূত্রদ্ধার একটি। রথে কত চিত্র থাকে, রথকে কত ফুল মাল! দিয়ে সাজায়? 

এ রথ৪ কূপলাবণ্য-হাব ভাব-কটাক্ষ-প্রভৃতি কত চিত্রে চিত্রিত, ও কত 

বেশভৃষায় সজ্জিত হ'য়ে থাকে । রথে নীড় থাকে | যেখানে রথী বা! 

দেবতা বসেন, তাকে নীড় বলে। এ রথের নীড় হচ্ছে হ্বদয়। সেই 

হ্ৃদয়-নীড়ে জগন্নাথ বিরাজ ক'চ্চেন। জগন্নাথ কে জান? তিনিই হ*চ্চেন 

নেই পরমত্রন্গ শ্রীহরি ; কিন্ত এই রথে »সতে তার নাম হয়েছে আত্মা । 

তার সঙ্গে আবার অহঙ্কার অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমানও আছে । প্রকৃতি অর্থাৎ 



১৬৪ হরিতক্তি। | 
8 ৯ নিশি লি লি লি রীতি তা ছক কাটা ছি লী ৯ তি রাশ্মিতোপ্ত ভিত & ভাস জিিরিসিটি সিটি হন পা লী তি চা ৯ পাজি লীন লি আনত এলি তি তি কা লীন ৩৯ লি লি লতি নি ড ৯ ক, তি চন তো এলি 

মায়। মাঝ খানে নে সেই, অহঙ্কারের সঙ্গে তাকে সুর ক'রে রেখেছেন । 

সেই অহঙ্কারকে বলরাম, আর সেই মায়াকেই স্ৃভত্রা ঝলে জান্বে। 

তার বাধনের বলে আত্মা নিলিপ্ত হ'য়েও দেছে লিপ্ত হ'য়ে পড়েছেন; 

তিনি দেহছাঁড়া হ'য়েও দেহকেই “আপনি” ব'লে মনে করেন; দেহের 
কাজকেই আপনার কাজ বলে ভাবেন, এবং তাতেই স্থখ ছুঃখও ভোগ 

করেন। স্থভদ্র/ তার ভগিনী । “ভগ বঝ্ল্তে ঘড়েশ্বধ্য অর্থাৎ যাহ। 

ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাতেও নাই সেই ছয়টি অসাধারণ গুণকে ভগ বলে। 

মায়! ঈশ্বরের শক্তি। যেমন দীপে ও দীপশিখায় কোনও প্রভেদ নাই; 

দীপের যে গুণ, দীপশিখার'ও সেই গুণ; তেমনি শক্তিতে ও শক্কিমানে 
কোনও প্রভেদ নাই ; ঈশ্বরের যে গুণ, মায়ারও সেই গুণ। সেই জন্যে মায়! 

ঈশ্বরের ভগিনী অর্থাৎ সমান এশ্বধ্যশালিনী | মায়৷ আত্মার শক্তি হ'লেও 

তিনি এমনি দুর্জয় যে, জগন্নাথ স্বর চতুভূ্জ হয়েও তার কাছে নিভূ্জ 

হ'য়ে পড়েছেন_-ঠঁটে। হয়ে বসে আছেন। স্ব-ইচ্ছায় অহঙ্কারকে ছাড়- 

বার তার শক্তি নাই। অহঙ্কার আপন ইচ্ছায় তাকে ছাড়তে পারেন 

ন1। অংবার স্ইে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাবশে মায়া যে কার্য ক'রে বসেছেন, 

তাহা! তিনিও আপন ইচ্ছায় পরিত্যাগ ক'রুতে অক্ষম। এই জন্যে 

তাদেরও স্বেচ্ছান্গরূপ কাধ্যে কোনও হাত নাই বলিয়া, তারাও £ঁটে। 
হয়ে আছেন ।--এইবূপ ভাবাকে আত্মতত্ব-বিচার বলে। 

রথে ঘোড়া ও সারথি থাকে । চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক 

( চাম্ড়। )--এই পাঁচটি ইন্দছ্রিয়ই এ রথের ঘোড়া; মন হচ্চে তাদের 

লাগাম; আর বুদ্ধি হচ্চে সারথি । ঘেখড়ায় যেমন রথ টানে, আর 

সারথি লাগাম ধরে তাদের চালায়, সেইরূপ এঁ পাচ ইন্ড্রিয় এই দেহকে 

বিষয়ের দ্রিকে টান্ছে, আর বুদ্ধি মনকে আয়ত্ত ক'রে তারই বশে তাদিগে 
চালাচ্চে। কিন্তু জগন্নাথের রথে কাঠের ঘোড়া ও কাঠের সারথি । সে ঘোড়া- 

গুলার রথ টান্বার ক্ষমতা নাই ; সারখিরও চালাবার শক্তি নাই। সেইবপ 



5) র্ ১৬৫ 
দিতি লা হত সিরা সির সিল সি লা জী পরি ত সিল সি সির অসি ছিব তিতা চি সর্ট জিকা লতি তর সটান 2 ৯ িকসডিল সত উড সিটি এত ঈ/ ৬ জর্লক্ষিতে ছি সিল ঈিলা ছল ছি সিটি 

এ ছেহ-রথে যখন উ্ূপে জগন্নাথ দেখ 'বে__কসপে আত্মততব- বিচারে 

প্রবৃত্ত হবে, তখন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হ'য়ে 
থাকৃবে। তার! আর বিষয়ের দ্িকে যাবে ন11--একেই বলে ইন্দ্রিয়-নংযম। 

এদিকে জগম্নাথকে রথে উঠতে দেখে লক্ষ্মী রান্নাঘর ছেড়ে অচল 
পেতে পথে বসেন। তিনি ভোগ রাধতেন; সুতরাং এখন দে ভোগ 

বন্ধ হইয়! ষায়।-_ইন্দট্রিয়-নংযম হলেই আত্মার সকল ভোগের নিবুত্তি হয় । 

জগন্নাথের রথ কাছি বেঁধে টান্তে হয় । টেনে কোথায় নে যায় 

জান? মাসীর বাড়ী। মাসীর বাড়ী গিয়ে জগন্নাথ বলরাম ও স্ুভদ্রাকে 

ছেড়ে রথ থেকে নেমে রত্ববেদীতে বসেন। মামী কেজান? এঁষে 

মায়ার কথ! বল্লাম, ও"র আর একট। নাম অবিদ্য। | ও" হ'তেই এই জগৎ 

উৎপন্ন হয়েছে | সেই জন্য উনি আমাদের ম। | ওর একটি ভগ্রী আছে-_ 

ঈশ্বরের আর একটি শক্তি আছে। তীর নাম বিছ্ধা। সুতরাং সেই বিদ্যা 

হচ্ছেন আমাদের মাসী । এই দেহ রথে ভক্তি-রজ্জু বেঁধে টান দিয়ে সেই 
বিগ্ভার কাছে নে যেতে তয়। সেখানে গেলেই, আত্ম। অহঙ্কার ও মায়াকে 

পরিত্যাগ ক'রে, এ দ্রেহ-রথ ছেডে স্বীয় ব্রক্ষপদে অবধিষিত হন ।--ত1 

হলেই নির্বাণ মুক্তি হ'য়ে গেল । 

কিন্ত আর একটা কথ। ব'লে রাখি। ঈশ্বর বড় খেল! ক"রুতে ভাল- 

বাসেন। এই সংসারই উার খেল|। সেই জগ্তে তিনি ইচ্ছ। ক'রে 

আবার সেই প্রকৃতি ও মহম্মতির সঙ্গে রথে উঠে, ক্ষেরে ফিরে আসেন 

অর্থাৎ এক একটি দেহ ধারণ ক'রে সংসারে প্রবিষ্ট হন 1--তাকেই বলে 

“উলটে! রথ ।” উল্টে৷ রথে ফিরুশে আবার সংলারে আস্তে হয়, আবার 

জন্ম গ্রহণ কত্ত হয়। 

তাই বলি বাছা, তুমি দেই বিদ্য-মাসীর শরণাগত হ'য়ে ভক্তি রজ্ছবুকে 
জ্ঞান-খোটায় বেঁধে, ক'সে ধ'রে থেকো ; তা হ'লে তোমাকে আর উল্টে 

রথে ফিরুতে হবে না--শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি: 



১৬৬ হরিভক্তি | 
5. লাকা সি ছল লি তিত এরি জুলির সলাসি হল ৯ তল দুল ০:22 ৪৯৮ ছি তির উল সির সরান সিসির সি লি হএাসি 

বৃদ্ধা এতক্ষণ চ মুত্রিত করিয়া চিত কথাগুলি শুনিতেছিল | 

কথা শেষ হইলে সে চক্ষু মেলিয়! চাহিল; কিন্ত ত্রাক্ষণকে আর দেখিতে 

পাইল না। তখন নে গুলের কৌটা ফেলিয়। দিল; গঙ্গার জলে বোচ.ক৷ 

ভাসাইল ; সঙ্গে যে টাকাকড়ি ছিল, ভিক্ষুকদিগকে তাহ! বিতরণ করিল। 

তার পর “আমি আসল রথ দেখতে যাই” ব'লে কোথায় চলিয়া গেল ; 

তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 

প্রার্থনা । 

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাডস্রিপঙ্থজং 

বিরিঞ্চি-বৈরিঞ্যয-সুরেন্দ্র-বন্বিতম্। 
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং 

ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরপ্রভূঃ ॥ 

ভবায় নস্তং ভব বিশ্বভাজম, 

ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা । 

ত্বং সদ্গুরুন? পরমঞ্চ দৈবতং, 
যন্তান্বৃত্তা। কৃতিনো৷ বভূবিম ॥ 

( ভাগবত ) 

বিধি, বিধি-স্ৃত--সনকাদি আর 

ইন্দ্রের বন্দিত ধন, 

ধরহিক-মঙ্গল- অভিলাধী জনে 

করে যার আরাধন, 



কুত্তী বোলায় লো। ১৬৭ 
চটি ভাত জা 

পাত স্পলাসিলিসি লালসা সিশাসি পাস লস লিল শি লা অপি ৯ রোগ এপার এল ওলি রো, 

ব্রহ্মারে। নিয়স্থ] মহাশক্তি কাল 

যাহার বশেতে চলে, 

করি মোর। নতি হে নাথ তোমার 

সেই পাদ্পন্ম-তলে। 

হে বিশ্বভাবন মোদের মঙ্গল 

কর তুমি অন্ুক্ষণ ; 

তুমিই মোদের হও মাত। পিতা, 

পতি আর বন্ধুজন। 

তুমিই মোদের হও সৎ গুরু, 

তুমি দেবতা-বধ্য ; 

তোমায় আশ্রয় করিয়া আমরা 

হইলাম কৃতকাধ্য। 

কুর্ভী বোলায় লো । 

শিবলাল ও কিষণলাল দুই বন্ধু। শিবলাল কিষণলালের নিকট হইতে 

কিছু টাক। লইয়া স্থতর ব্যবসা! আরম্ভ করিল। সে, যে টাকা লইয়াছিল, 

তাহাতে সত কিনিল। তার পর বিক্রয় করিঘ্ন। লাভে মূলে যাহ৷ পাইল, 

সমুদায় টাক। দিয়! মাবার অধিক সত ক্রয় করিল। এইকরূপে বেচা কেনাই 

করিতে থাকে; সকল টাকাই ব্যবসাতে ফেলে । মহাজনকে এক পয়- 

সাও দেয় না। দিব বলিয়। ভাবেও না। যে তাহার উপকার করিল, 

তাহাকে মনেও করে না। ব্যবসার দিকে তাহার মন পড়িয়া রহিল; 

মহাজনকে সে একেবারেই ভুলিয়া গেল। 

কিছু দিন পরে এক ভদ্র লোক আসিয়া কহিলেন--শিবলাল তোমার 



১৬৮ হরিতক্তি। | 
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এ পারি আচরণ! তুমি এত দিন ব্যবস। করিতেছ, নাত পাউভেছ, 

তথাপি মহাজনের টাক। পরিশোধ করিতেছ না, ইহার কারণ কি? তিনি 

তোমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা কি তোমার মনে নাই? তাহাকে 

ভূলিয়। থাকা কি তোমার উচিত কাজ ? 

তখন শিবলালের চৈতন্য হইল । বন্ধুকে মনে পড়িল। এত দিন 

তাহাকে ভূলিবা থাকা, তাহার টাক! তাহাকে ন| দেওয়া অন্তায় হইয়াছে 

ভাবিয়। দ্বঃখিত হইল। তাহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য বাস্ত হইয়। উঠিল। 

তখন সেই ভদ্রলোকের উপদেশ অনুসারে এক দিন সে কিষণলালের দ্বারে 

উপস্থিত হইল | কিন্তু দেখিল, ঘ্বারে এক ভয়ঙ্করী কুক্কুরী বদির আছে । 

তাহার শরীর শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। কুক্কুৰী শিবলালকে দেখি- 

ফ্লাই চীৎকার করিতে লাগিল; তাহাকে তাড়। করিয়। আসিল । কিছু- 

তেই তাহাকে প্রবেশ করতে দিবে না । শিবলাল দুই চারি বার ধমক 

দিয়া উঠিল, তাহাকে পরাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কুকুরী তাহ! গ্রাহ্ 

করিল না) বরং অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাকে ছিড়িগা খাইবার 
উপক্রম করিল। তখন শিবলান অভ্যন্ত ভয় পাভয়া, অতিশয় কাতর 

হইয়া, ডাকিতে লাগিল-_ এ কিষণলাল ! এ কিষণলাল! তোম্হার! 

কুত্তী তোম্ বোলায় লো ভইয়া । 
কিষণলাল এতক্ষণ অন্তরালে থাকিয়। সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। 

এখন তাহার কাতরত! দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল ন।। কুক্কুরীকে 

ডাকিল, ধম্কাইল, সরিয়া যাইতে কহিল। কু্কুরী প্রভুর ইঙ্গিত 

বুঝিয়া সরিয়া গেল, পথ ছাড়িয়া দ্রিল। শিবলাল তখন নিরাপদে কিষণ- 

লালের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং স্তাহার যাহ! বক্তব্য ছিল বলিয়া, যাহ! 

কর্তব্য ছিল করিল। 

আমরাও লেইরূপ আমাদের পরম বন্ধু পরমাত্ম! রহারর নিকট হইতে 

ইন্দ্রিয়দ্ূপ পরম ধন লইয়া এই ভবের হাটে আসিয়া স্তর ব্যবস। আরস্ত 



কৃতী বোলায় লো | ১৬৯ 

করিয়াছি__দারপরি গ্রহ করিয়। অপত্যোৎপাধনে ্রবৃত ্হইগ্াছি। | লাভে 

মূলে সকল ধনই-_সকল ইন্দ্রিয়ই সেই ব্যবসাতে নিয়োজিত করিয়াছি। 

এ হাটে স্ু-ত কিছুই নাই, সকলই কু; তপাপি দারা স্থৃতই ভাল বলিয়। 

চিনিয়াছি। রবিস্থৃতর দিকে দৃষ্টি নাই, তাই নন্দস্থৃতকে একেবারেই 

ভূলিয়। গিয়াছি। ক্ষণকালের জন্যও তীহাকে স্মরণ করি না? তাহার প্রদত্ত 

ইন্দ্ি়চয় তীাহাঁকে অর্পণ করিতেছি না-চক্ষুঃ-কণাদি উন্দ্রিয়কে তাহার 

দর্শন-অরবণাদি কাধ্যে নিযুক্ত করিতেছি ন|। 

এমন সময় গুরুদেব আসিয়া! ষদ্দি আমাদিগকে বলেন- বাপু হে! 

করিতেছ কি? চির দিনটা কেবল অসার সংসারে মঙ্জিয়। থাকিবে? 

একবার সার বস্ত ভাবিবে না? একবার কৃষ্ণদর্শন করিবে না? পবি- 

ভ্রাণের পথ দেখিবে না? তখন হয ত "আমাদের চৈতগ্ত ভবে । আমরা 

রুষ্ণদর্শনে সমুত্স্থক হইব । গুরুব উপদেশান্গসারে চলির। শ্রীহরির দ্বারে 

উপস্থিত হইতে পারিব। কিন্ত তাহার নিকট তইতে সহন। যাইবার উপায় 

নাই। ছুরত্ায়। ত্রিগুণময়ী মায়া-কুকুরী সে দ্বার রক্ষা করিতেছেন; 

কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেছেন না, তঙজ্জন গঙ্জন করিয়! সকল- 

কেই সংসারের দিকে ফিবাঈয়। দিতেছেন। কিন্তু তাহার তাড়া খাইয়াও 

আমরা ষদি ফিরিয়া না মানি, কাতর প্রাণে বাকু লমনে কৃতাঞ্জলিপুটে যদি 

বলিতে পারি-_ভরি ! কোথায় তুমি ? দর়াময়! প্রসন্ন হও; কৃপা করিম 

তোমার কুকুরীকে তুমি ডাকিয়া ল৪ + এ “অজামেকাং লোঠিতশুরুকষ্ণাং” 

মায়াকে সরাইয়া দাও, তাহা হইলে সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ আর স্থির 

থাকিতে পারিবেন ন।; তথনই মায়াকে অপসারিত করিবেন ; আমরাও 

কুষ্ণদর্শন করিয়া রুতার্থ হইব এবং তাহার চরণে প্রণত হইয়া তাহার নিকট 

ক্ষম] প্রার্থনা করিব । 

ভক্তবৎ্মল ভগবান্ তাহার ভক্তগণকে এই ইঙ্গিত করিবার জন্যই 
প্রিয় সখ! অঙ্জুনকে বলিয়াছিলেন-__ 



১৭ হা র ভক্তি ! 

লি কাছ জা লালিত ₹ ছি লিউ ছি পিসি শা পর লা? জি শি পারি শনি দলটি জর আন সিমলা শর উন সী 

দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়! । 

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 

ভ্রগুণময়ী এই যে আমার দৈবী মায়া, ইহাকে কেহই অতিক্রম 

করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা আমারই শরণাগত হয়, তাহারাই এই 

মায়াকে আতনক্রম করতে পারে। 

শ্লোক । 

গুরুর্ন সস্তা ব্বজনে। ন স স্যাৎ, 

পিতা ন সন্তাৎ জননী ন স স্যাৎ। 

দৈবং ন তত স্তাৎ ন পতিশ্চ স স্ান্, 
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ 

অর্থ ।-- গুরু নন তিনি, তিনি নহেন স্বজন, 

পিতা ত নহেন তিনি, মাত তিনি নন। 

দ্েবত। নহেন তিনি, তিনি নন পতি, 

ভবপাশ-নাশে ধার নাহিক শকতি ॥ 

অগ্থবিধ অর্থ ।-- সদা সং উপদেশ কৰি বিতরণ 

ঘুচাতে নারেন ধিনি সংসার-বন্ধন, 

তিনি যেন কভু কারে। কাণে মন্ত্র দিয়া 

গুরুগিরি করিবারে ন৷ যান ধাইয়]। 

সদা সং উপদেশ করি বিতরণ 

ঘুচাতে নারেন যিনি নংসার-বন্ধন, 

[তিনি যেন কারে। সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন 

করিবার তরে নাহি যান কদাচন। 



লা সপ ছি লী সি পা কী সরি পিপি সিপাক সি জা রসি জিন তি লা লিজ জার ৯ ৮ শি লাস কাস লসর ৮ ক ক্ধতস্দ লে রাস লন ল চা 

দা সৎ উপদেশ ব কার বিতরণ 

্ুচাতে নারেন যান সংসার-বন্ধন, 

[তিনি যেন আতি-বিতি হযে অনর্থক 

নাহি যান হহবারে কাহারে! জনক । 

সদ। সৎ উপদেশ করি বিতরণ 

ঘুচাতে নীরেন যিনি সংসার-বদ্ধন, 

মাত! হইবার সাধ বিড়ম্বনা তার, 

জানবে শুধুহ নানা-কঞ্-০ভাগ সার । 

যাহাতে অনা'সে খণ্ডে সংসার-হুগাতি, 

হেন বর ।দতে ঝর নাহক শকতি, 

দেবত। হহয়। শুধু নেবেছের ০লাজে, 

পুজা নিতে যা”য়। তার কভু নাহি শোভে । 

সদা সং উপদেশ করি বিবরণ 

ঘুচাতে নারেন যিনি সংসার-বন্ধন, 

তিনি যেন কতু কারে। নাহি হন পতিত, 

তা হ'লে দৌহারি হবে অনস্ত ছুর্গতি। 

প্রার্থন। | 

যঃ স্বোদবাভ্যস্ত-রনস্ত-কোটী- 
জগিন্তি বিভ্রৎ প্রলয়েহপ্যনস্তঃ 

অশেত দেবকু্যুদয়ে, স শম্যাৎ 
মমোদরাবাস-সমুখখ-হহখম্ ॥ 



১৭২ হরিভক্তি। | 
স্লী ক স্ছিভিনিতী ভি পিপি চা 

প্রলয়ে অনস্ত কোটি ব্রন্মাপ্ড- ভুখন 

আপন উদ্বরে যিনি করেন ধারণ; 

দেবকী-উদরে তিনি করিয়। প্রবেশ, 

জেনেছেন নিদারুণ গর্ভ বাস-ক্লেশ । 

এখন তাহার পর্দে এই নিবেদন-__ 

মোর গর্ভবান-ক্লেশ করুন খণ্ডন । 

৫ 
₹কীর্তন 

কে বুঝিবে তব লীল। হবি । (ও লীপাময় হে ) 

তুমি কত চক্র ধর চঞ্ধাবি ॥ 

আজি অষ্টমীর অন্ধকারে, আস কংস-কারাগারে হে, 

জন্ম নিলে নররূপ ধরি ॥ 

সজল জলদ জিনি সুনীল বরণ । 

তোমার পর্দতলে ভানু-আভা, নথবে শশাঙ্ক-শোভা, 

মুনিগণের মনোলোভ। নয়নরঞ্জন ॥ 

কিব। স্থন্দর বঙ্কিম ঠাম, রূপে বিমোহিত কাম, 

কিরীট কুগুল দাম, তায় কত আতরণ ॥ 

তোমার কটিতটে পীশ্ুবাস, অধরে মধুন্র হাস, 

ইন্দীবর-নিন্দি ভাস, চঞ্চল লোচন ॥ 

কিবা শংখ চক্র গদ। পদ্ম, সুশোভিত করপদ্ম, 

পদ্মযোনি শ্রীপাদপদ্ম, করেন বন্দন। 

(তোমায়) বস্থদে দেবকী সতী, ডেকেছিলেন দিবারাতি, 

(ব'লে) কোথায় হে অগতির গতি, শ্রীমধুস্থ্দন | 



৪৯৪৯১ ক মিলত ৮ 

জীবের ছগতি। | ১৭৩ 

ৃ্ ওহে )দ দয়াময় তাই দয় করি, চতুভূ্জ জ সৃতি ধরি, 
( তাদের ) পুত্ররূপে অবতরি দিলে দরশন ॥ 

আমি এ সংসার-কারাগারে, মহা-মোহ-অন্ধকারে, 

ডাকি তোমায় কাতর পরাণে। (হরি বশে হে) 

উদয় হয়ে হৃদয়-মাঝে, সাঙ্জি আজি তেম়ি সাজে, 

( একবার ) দাঁড়াও দেখি গোলোক-বিহাবি । (বাক হয়ে হে) 

( তোমায়) সুযুম্ণ।-যমুন। দিয়ে, লহআ্দল-নন্দালয়ে, 
ল'য়ে যাব পরম যতনে । (ধ্যানযোগে হে) 

( আমার ) মহামায়। ছুটুবে আগে, কুগুলিনী অন্রাগে, 
( তখন ) পাছু পাছু যাবে ফণ। ধরি ॥ (আহা মরি হে) 

( যেমন ) নাশিলে দন্থুজদলে, তেম্ি করি অবহেলে, 

( আজি ) বিনাশ হে মম রিপুগণে ॥ (নিজ গুণে হে) 

তুমি ঘুচালে ধরার ভার, হবে তোমায় এই বার হে, 

আমার পাপভার হরিতে মুরারি ॥ (কপ। করি) 

জীবের হুর্গ তি। 

দেবহুৃতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি । 

কালরূপী বিষ্ণুর বশে চরাচর জগৎ পরিচালিত হইতেছে । তীহাকে 
অতিক্রম করিবার শক্তি কাহার নাই । জীবগণ স্থখের জন্য, অতি কষ্ট 
স্বীকার করিয়1 বিবিধ চেষ্টা করিতে থাকিলেও সেই কালের বশে তাহার! 
বিফলপ্রষত্ব হইয় ছুঃখভোগই করে । তাহার কারণ এই যে, তাহার! এতই 
অবোধ ষে, এই অনিত্য দেহ-গেহস্্রী-পুত্র-ধনাদিকে নিত্য বলিয়া মনে 
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করে। এ সকলের প্রতি তাহাদের রন অঙ্থরাগ ৫ যে, থে যোনি নীচ 

যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিণেও এ সকলকে পাইয়। তাহার! পরম সুখী হয়। 

এমন কি, ঝিষ্টা-কুমি হইয়। জন্মগ্রহণ করিলেও, তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিতে ইচ্ছ। করে না। 

যে জীব মনুষ্যযোনিতে জন্স গ্রহণ করে, সেও প্রায়ই সাধুসঙ্গ পরি- 
ত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধসেবায় পরাজ্ুখ হইয়। এবং ঈত্বরের আরাধন! না করিয়া, 
কেবল পরিজনপ্রতিপালনে আসক্ত হইয়া, বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়! 
থাকে । 

এমন কি, সেই কায্োপ্র অন্গরোধে পাপকশ্ম করিতেও কুঠিত হয় 

না) স্ত্রীর কুহকে পড়িরা ও শিশুব সুমিষ্ট কথা শুনিয়। মুগ্ধ হইয়। 

যায়। এই দছুঃখম্য় গৃহধন্মে যাবজ্জীবন দুঃখের প্রতিকার করিয়া দিন 

কাটাইতে থাকিলেও, তাহাতেই পে স্তখ বোধ করে। নানা প্রকার হিংসা 

কাধ্যে রত হইয়৷ নিঙ্গের ভোগের প্রতি দৃষ্টি ন। রাখিয। বহু কষ্টে অর্থ 

উপাঞ্জন করে, সে অর্থে পারজন প্রতিপালন করির। ক্রমশঃ অধোগতিই 

প্রাপ্ধু হয় । স্বীয় চেষ্টায় উপাঙ্জনে অশক্ত হইলে পরনে লোভ করে । 

দুর্ভাগ্য বশে যে দ্ররিদ্র হইয়া পড়ে-যাহার পরিজন প্রতিপালনে সামর্থ্য 

নাই---যে পর্দে পদে বিফল প্রষত্বই হয়, সে শেষে হতবুদ্ধি হইয়। কেবল 

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়! হুঃখে কাল যাপন করে । এরূপ অবস্থায় তাহার স্ত্রী- 

পুত্রার্দি তাহাকে আর পূর্বের ন্যায় আদর করে ন| | নির্দয় কৃষকের নিকট 

বদ্ধ বলীবর্দের যেমন আদর থাকে না, স্ত্রীপুত্রাদির নিকট সেও সেইবপ 
হতাদর হয়। কিন্তু তথাপি তাহার চৈতন্য হয় না। তাহ'রই পূর্ববসঞ্চিত 

অর্থে তাহার স্ত্রীপুত্র এখন তাহাকে প্রতিপালন করিলেও, তাহারা অবজ্ঞার 

সহিত তাহাকে ভক্ষাাদি প্রদান করিয়া থাকে । সেও কুকুরের গায় সেই 
অশ্রদ্ধাদত্ত অন্রাদি ভোজন করিয়! কাল বাপন করে। 

এইরূপে কালক্রমে খন জর। আমিয়! আন্রমণ করে, তখন তাহাকে 
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নানাপ্রকার রোগ ভোগ করিতে হয়, তাহার পরিপাকশক্তির হ্রাস হয়, 

আহার কমিয়া যায়, কফে নাড়ী পরিপূর্ণ হয়, শ্বাসে কাসে গলা ঘড় ঘড় 

করিতে থাকে, উত্থানশক্তি থাকে না, অণুক্ষণ শয়ন করিয়াই কালধাপন 

করে, কাহারও সহিত কথ। কহিতে পারে না। তখন তাহার মৃত্যুচিহ 
দেখিয়। আত্মীয়স্বজন আদিয়। চারিদিকে বসিষ। শোক করিতে থাকে, কেহ 

কেহ রোদনও করে । সেই সময় তাহাকে লইবার জন্য ভীষণারুতি যম- 

দূতের! আসিয়! উপস্থিত হয়। তাহারা তাহাকে এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ 

করাইয়। শুক্মদেহে প্রবেশ করায় এবং কালপাশ দিয়া তাহার গলে বন্ধন 

করিয়। সুদীর্ঘ পথে লইয়া যায়। একে সে তাহাদের তর্জনে কম্পান্থিত 

হয়, তাহাতে দেই পথের ভয়ঙ্কর কুন্ধ,র সকল আসিয়। তাহাকে ছিন্নভিন্ন 

করিতে থাকে । তখন নে নিতান্ত কাতর হইয়। পৃব্বকৃত পাপাচরণ স্মরণ 

করিয়। অন্ৃতপ্ত হয় । সে সেই পথের মধ্যে-ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, কোথাও 

দাবানলে তাপিত, কোথাও উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পতিত, তাহার 

উপর যমদূতদিগের দারুণ কশাঘাতে তাড়িত হইয়--শক্তি না থাকিলে 

অগতা। চলিতে বাধা হয়। এইব্ধপ বিবিধ যন্ত্রণায় কাতর হইয়। কখনও 

মৃচ্ছিত, কখনও উত্থিত হইয়া, সেই খোর-অন্ধকারময় ৯৯ হাজার যোজন 

পথ ৬ দ্রণ্ডে অথব। পাপের আধিক্য হইলে ৪ দণ্ডে অতিক্রম করিয়। যমা- 

লয়ে উপাস্থিত হয়। 

সেখানেও তাহার যাতনার অবাধ নাই_যমদূতের! চতুর্দিকে অগ্নি 

জ্বালিয়। তাপ দ্দিতে থাকে; নিজেরই দেহমাংস কাটিয়া ভক্ষণ করিতে 

দেয়; গৃধূ ও কুক্কুরেরা উদর বিদীর্ণ করিয়। নাড়ী বাহির করে; সর্প-বৃশ্চি- 

কাদি আদিয়া! দংশিতে থাকে; এক একটি অঙ্গ ছেদন করিয়! দেয়; ভয়- 

স্কর হস্তী সকল আপিয়। পদদলিত করে; পর্বতশিখর হইতে ফেলিয়। দেয়; 

জলে ডুবাইয়! ও গর্তে পুতিয়া রাখে। 

এইবপে স্ত্রী বা! পুরুষ সংসারাসক্তিবশতঃ আপন আপন কম্মের ফলে 
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যমালয়ে নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিয়৷ থাকে । অতি উৎ্কট পাপপুণ্য 

হইলে এই পৃথিবীতেও তাহার ফলভোগ হয়; এই জন্তই কেহ কেহ বলেন 
_-ন্বর্গ ও নরক এইখানেই আছে” । 

যেজীব কেবল পরিজনপ্রতিপালনে ও স্বোদরপোষণে রত থাকে, 

তাহাকে অন্তকালে সেই স্ল পরিজন ও স্বদ্েহ পরিত্যাগ করিয়। যমালয়ে 

গিয়া উক্তরূপ যাতন1 ভোগ করিতে হয়। তাহার পাপাঞ্জিত ধন অপর 

সকলে ভোগ কাঁরলেও, নরক্-যাতন। তাহাকে একাই ভোগ করিতে ভয়। 

মৃত্যুকালে জীব সকলই ছাড়িয়া যায $ কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে পাপপুণ্য 

ছাঁড়িতে দেন না। সুতরাং যে পাপী, নে সেই পাপরূপ সম্বল লইয়া! গমন 

করে। পরিজন প্রতিপালন কর্তব্য কম্ম হইলেও যেব্যক্তি অধন্ম দ্বার! 

সেহ কাধ্যে রত হয়, তাহাকে নরকের চরম সীম। পথ্যন্ত গমন করিতে 

হয়, এবং তাহাতে ধত প্রকার যাতন। আছে, সমস্তই ০ডোগ করিতে হয় । 

তার পর নেই জীব আবার দেহ ধারণ করিবার জন্য পুরুষের রেতঃ- 
কণ। আশ্রম্ম করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে । প্রথম দিনে শুক্র ও শোণি- 

তের সংমিশ্রণ, পাচ দিনে বুদ্ধদ, দশ দিনে কুলফলের ন্যায় আকার, 'তার- 

পর মাংসপিগাকতি ( পক্ষিপ্রভৃতি-ঘোনিতে অগ্াকাতি ) হয়। এক মাসে 

মস্তক; ছুই মাসে হস্তপদাদি; তিন মাসে নখ, লোম, অস্থি, লিঙ্গ ও কর্ণা- 
দির ছিদ্র উৎপন্ন হয়। ছয় মাসে জরায়ু নামক গভবেষ্টন-বাহু দ্বার গর্ভের 
দক্ষিণাংশে ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং মাতৃতুক্ত ন্নাদির রসে বদ্ধিত হইয়া 
অনভিমত বিষ্টামৃত্রের গণ্ডে পতিত থাকে। সেখানে কমি সকল উৎপন্ন 

হইয়। তাহার স্থকোমল অঙ্গে অনুক্ষণ দংশন করে। সেই যাতনায় সে পুনঃ- 

পুনঃ মুচ্ছ। প্রাপ্ত হয়। এ দিকে মাত কটু, উষ্ণ, লবণ ও অক্নাদি যে কোনও 

বস্ত ভক্ষণ করে, তাহার স্পর্শে সর্বার্গে বেদনা অন্থুভব করে। জরাফ়ু-বায়ু 
গ্রীবা। মন্তক মুড়িয়া তাহাকে বহুসংখ্যক নাড়ী দ্বার! বেষ্টিত করিয়া দেয়; 
স্থতরাং পঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় তাহার আর নড়িবার শক্তি থাকে না। 



সপ্তম মাসে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভার জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সে শত 
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১৭৭ 
লিক আস ক পপি 

জন্মের কন্ম স্মরণ করিয়। নিতান্ত অগ্তাপগ্রস্ত হয় ও অত্যন্ত অশান্তি অনু- 
ভব করে, এবং তাদৃশ গর্ভ বাস-বন্ত্রণার একান্ত কাতর হইয়া ক₹্তাঞ্ুলিপুটে 
এইরূপে ভগবানের স্তব করিতে থাকে |. 

১৭ 

( জীবের স্তুতি ) 

জগত্-রক্ষার তরে আপন ইচ্ছাষ, 

নানারূপে অবতীর্ণ যিনি এ ধরায়; 

ধাহার গ্রীপাদপন্মে লইলে শরণ, 

তখনি সকল ভম্ম হয় নিবারণ; 

আমার যেমন প।প তার সমুচিত, 

করেছেন যিনি হেন দুর্গতি বিহিত 

সেই শ্রীহরির আজি যুগল চরণ, 

শরণ লইন্চু আমি অতি অভাজন । 

স্বীয় কর্মফলে এই মায়াবিরূচিত 

ভৌতিক শরীর ধরি গর্ভে অবস্থিত 3 

আমার হৃদয়ে যিনি শুদ্ধ পূর্ণ জ্ঞান, 

আত্ম। রূপে করিছেন এবে অবস্থান ; 

দেহমধ্যে থেকে যিনি লিপ্ত নন তায়, 

শত শত প্রণিপাত করি তার পায়। 

যদিও তাহারি অংশ আম, অন্য নয় 3 

তাহাতে আমাতে তবু ভেদ অতিশয় | 

দেহেতে বিলিপ্ত আমি মায়ায় আবৃত, 

দেহেতে নিলিঞ্চ তিনি মায়ার অতীত। 



৯৭৮ হরিভক্তি | 

প্রকৃতি-অধীন আমি, তিনি তার পর; 

তাভারে বন্দনা আমি করি নিরস্তর | 

জ্ঞানেতেই মুক্তি ঘটে যাঁদও নিশ্চয় | 

কিন্তু তার কপ বিনা জ্ঞান নাহি হয় । 

তাহার মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে কম্মপাশে, 

সংসাপে ভ্রময়ে জীব বিপুল আদ্াসে। 

নান। দুঃখভোগে তার স্বৃতি লোপ পায়, 

তার আরাধনা বিন। কি আছে উপায় । 

স্থাবর জঙ্গমে যিনি করেন বসাত, 

বিনা সেহ »ব্ব-অন্তযামা বিশ্বপতি ; 

জ্ঞান দিতে পাকে বিশ্বে হেন শাক্ত কার ?, 

তিনি বিন। জ্ঞানদাতা কেভ নাহি আর । 

তাই আজি তাপশ্রয়-শমনের তরে, 

সতত ভজনা করি সেই দেববরে । 

কম্মফলে অপরের দেহের ভিতরে, 

পড়িয়াছি বিষ্টা-মুত্রশোণিত-বিবরে ; 

জঠর-অনলে দগ্ধ হ'তেছি বিশেষ, 

সাহতভে না পারি আর নিদারুণ ক্লেশ ; 

গণি শুধু- দশ মাস কবে পুর্ণ হবে, 

এ নরক হতে হায়! বাহিরিব কবে? 

হেন অজ্ঞানেরে যিনি দিয়াছেন জ্ঞান, 

তাহার শ্রীপাদপদ্ম করিবারে ধ্যান, 



জীবের স্তুতি । ১৭৯ 

সেই দয়াময় দীনবন্ধু বিশ্বপতি 

শিজ গুণে স্ুপ্রসন্ন হন মোর প্রতি; 

কার শক্তি আছে তুগ্ করিতে তীাহায় ? 

অঞ্জলি-বন্ধন বিনা ক আছে উপায়। 

অন্ত জীব শুধু নিজ-দেহ-সমুদ্তব 

স্থথ হুঃখ যথাকালে করে অচ্গভব | 

যাহার কপার আমি লভি নরদেহ, 

যেজ্ঞান পেয়েছি, তাহা নাহ পায় কেহ ঃ 

সেই জ্ঞানবলে আমি কি নিরীক্ষণ-__ 

অন্তরে বাহিরে সেহ চিন্ময় এখন । 

যদিও এ গভবালে কট অতিশয়, 

বাহির হইতে তবু বাসনা ন। হয়ঃ 
যখনি পড়িব গ্িক্কা সেই ধরাভলে, 

অমনি ত মামা আসি লহবে কবলে । 

তার বশে সংসার-চক্রের নিম্পেষণে, 

পড়িয়। ভুলিব সব--এই ভয় মনে । 

ভাই ভাবি--সব কষ্ট সহিয়। হেথায়, 

বুদ্ধিক্ধপ সারথিরে করিয়া সহায়, 

আত্মার উদ্ধারকাধ্য করিব সাধন, 

যাতে নাহি হয় আর সংসারে পতন * 

এইবূপে হরিপাদপদ্ম করি সার 

থাকিলে, না পাব সেই যাতনা অপার । 



টি হরিভক্তি। | 

জীব গর্ভবাসে থাকিয়া এইক্ধপ স্তব করিতে ট্াবিলে? যখন দশ মাম 

পরিপূর্ণ হয়, তখন স্ৃতিবায়ু তাহাকে অধোমুখ করিয়া ফেলে । সেও সেই 
ভাবে অতিকষ্টে গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; তখন তাহার জ্ঞান ও স্মৃতি সমন্তই 

নষ্ট হইয়। যায়; সে রক্তবিলিপ্ত হইয়। অঙ্গবিক্ষেপ ও রোদন করিতে থাকে। 

পরে জননীপ্রভূতি তাহার পোষণ-কাধ্যে রত হয় । কিন্তু তাহার! তাহার 

মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া৷ আপনাদের ইচ্ছামত আহারাদি তাহাকে 

প্রদান করে । সেসকল তাহার অভিমত না হইলেও, অগত্য। তাহাকে 

ভক্ষণ করিতে হয়। মুত্রঘশ্মাদি-দূষিত অপবিত্র শয্যায় শয়ন করাইলে, 

তাহাতেই শুইয়া থাকে। দংশ-মশকাদি অঙ্গে দংশন করিলেও তাহাদের - 

শিবারণে বা অঙ্গকণ্ু যনে সমর্থ হয় না। 

এইরূণপে অতি কষ্টে শৈশব ও পৌগণ্ড কাল অতিক্রান্ত হইলে, দেহের 

সহিত কাম, ক্রোধ ও অভিমানেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে । ৩ুখন দেহে 

অহং-বুদ্ধি ও গেহাদিতে মম-বুদ্ধি করিয়৷ তাহাদের ভরণপোধণেই রত হয়। 

যে দেহগেহাদিতে আসক্ত হইলে, কম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, তাহাতেই 

তাহার আসক্তি জন্মে এবং সত্য-শৌচাদি সমস্ত নষ্ট হইয়। যাঁয়। সকল সঙ্গ 

অপেক্ষ। দ্্রীসঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর । শ্রীলোকের সংসর্ণে লোকে যেমন মুগ্ধ হইয়। 

পড়ে, এমন আর কিছুতেই হয় না। অন্যের কথা কি, স্বয়ং ত্রদ্মা স্বীয় 
কন্তারই বূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রচ্মারই যখন এই দশা, 

তখন তাহার সৃষ্ট যে সকল জীব, তাহাদের যে মোহ ঘটিবে, সে বিষয়ে 

আশ্চর্য্য কি!! অতএব যাহার। মুক্তিপদের প্রার্থী, তাহাদের যোধিৎসঙ্গ 
একেবারে পরিহার করাই কর্তব্য । যে পুরুষ স্ত্রীর প্রতি একান্ত আসক্ত 

হয়, সে নৃত্যুকালেও সেই স্ত্রীকেই চিন্তা করিতে থাকে ; এবং ভজ্জন্য পুন- 
র্বার স্ত্রী হইয়। জন্মগ্রহণ করে। পুরুষাসক্ত স্ত্রীর পক্ষেও এইরূপ নিম্নম 
জামিবে। এইবরূপে জীব পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া! কর্মফল ভোগ করিতে 

থাকে। কন্মিন কালেও তাহার আর মুক্তিলাভ হয়না । অতএব এই 



রা | ১৮১ 
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মায়ারচিত অনিত্য দেহগোদিতে আদকতিশল্ট ও হরিভক্ি- পরায়ণ হই 

জীবন যাপন করা কর্তব্য । সেরূপ করিলে জীবকে আর দুর্গতি ভোগ 
করিতে হয় না। হরিভক্তির ফলে মুক্তি তাহার করতলগত হইয়। থাকে। 

শোক। 

পতঙ্গ-মাতজ-কুরঙগ-ভূঙ্গ- | 

মীন। হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ । 

একঃ প্রমাদী সকথং ন বধ্যে। 

যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥ 

অর্থ।_-.পতঙ্গ ( পালকযুক্ত পোকা ), মাতঙ্গ (হন্তী), কুবঙ্গ 

(হরিণ ), ভূঙ্গ (ভ্রমর ) ও মীন ( মতস্ত )-এই পাঁচটি প্রাণী 

পৃথক্ পৃথক্ পাঁচটি দ্বারা ( অর্থাৎ পাঁচটি ইন্দ্রির়ের বশীভূত হইয়। ) 

যখন বিনষ্ট হয়, তখন যে ব্ক্তি অসাবধান ভইয়। একাই পাঁচটি 

দ্বার (অর্থাৎ চক্ষুরাদ্ধি পাচট হীন্দ্রয়ের বশীভূত হইয়। ) পাঁচটি ( অর্থাৎ 

রূপাদি পাচটি বিষন্ন) উপভোগ করে, তাহাকে থে নষ্ট হইতে হইবে, 

তাহ! আর বিচিত্র কি? 

বিশদার্থ-(১) পত্গ কেবল চক্ষুরিক্দিয়ের বশে অগ্নির রূপে মুগ্ধ 
হইয়া তাহাতে আত্মঘম্পণ করিয়! মখিয়। যান্ন। (২) যাহারা বন্য 

হস্তী শিকার করে, তাহার। বনমধ্যে বিস্তীর্ণ গভীর গর্ভ খু'ড়িয়া, লতাপাতা! 

দ্বার! আচ্ছন্ন করিয়া, শক্ত বেড়া দিয়। তাহ! ঘেরিয়! থাকে। পরে এ 
গর্ভের এক পাড়ে একটা হস্তিনীকে বাঁধিয়া রাখে এবং তাহার বিপরীত 

পাড়ে এ বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার রাখিয়া! দেয়। মাভঙ্গ 
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শীলা সিরীিটীতিপিতি তির সত তরী লাস তা তাতো জু লি ৬৫ ৯রানছিলাছিলতা ৮ পাস ছিল ৬ লিলা লি উট জনা সা াসিািলা পা জি তি মাছি লি ছি তিচ ঠ% 2৬ চাদ ঠাছি ঠা ৪ 0৯6৯ 0 তি সিল 

তগিজিয়ের বশে হস্তিনীর স্পর্শন্থুখ অনুভব করিবার জন্য প্র দ্বার 

দিয়! প্রবেশ করিয়া, যেমন হস্তিনীর নিকট অগ্রনর হয়, অমনই সেই 

গর্তে পতিত হইয়া যায়। ( ৩) ব্যাধের৷ হরিণ শিকার করিবার জন্য 

বনে গিয়া স্থমধুর স্বরে বাশী বাজাইতে থাকে, কুরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বশে 

সেই সুষ্বরে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকটে গমন করিলে, ব্যাধেরা তাহাকে 

বিনাশ করে । (৪) ভূঙ্স ভ্রাণেন্দ্রিয়ের বশে দূর হইতে পদ্মের মৌরভ আত্রাণ 
করিয়। মধুপানের জন্য পদ্মের গর্ভে উপবিষ্ট হয় ; এবং সে এতই একাগ্র- 

মনে মধুপানে আসক্ত থাকে যে, সায়ংকালে তাহার অজ্ঞাতসারে পদ্ম 

মুদ্রিত হইয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়। ফেলে। সে সমস্ত রাত্রি পদ্মগঞ্ডে 

অবরুদ্ধ থাকিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস অভাবে প্রাণত্যাগ করে। (৫) মত্স্য 

রসনেক্িয়ের বশে “টোপ” গিলিয়া কীাটাদ বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হাঁরায়। 

অতএব এক একটি উন্জ্রিয়ের বশ হইলেই যগন প্রাণ হারাইতে হয়, 

তখন যে ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশে রমণী প্রভৃতির রূপে মুগ্ধ হয়, ত্বগি- 

ক্রয়ের বশে তাহাদের আলিঙ্গনস্থথে চরিতার্থ হয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বশে 

তাহাদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হর, ভ্রাণেত্দ্রিষেব বশে তাহাদের বদনাদিসৌরভে 
আরুষ্ট হয়, এবং রসনেন্দ্রিয়ের বশে তাহাদের অধরস্থধাদিপানে প্রীতি 

অনুভব করে, তাহাকে যে অধঃপাতে যইতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? 

€ রোগেই ঘোড়া মরেছে । 

এক গোসাই-গুরুর নান! স্থানে অনেক শিষ্য-সেবক ছিল। তিনি 

ভাহাদের নিকট হইতে বাধিকী বৃতি আদায় করিবার জন্য এক সময় 

বহির্গত হইলেন । করেক স্থানে যাইয়া দানের পাচটী ঘোড়। পাইলেন । 

'ঘোড়াগুলি লইয়া! অন্তান্ত স্থানে যাইতে অন্থুবিধা! রোধ করায়, এক শিষ্যের 



এ রোগেই ঘোড়া মরেছে | ১৮৩ 
৯ লী লা এ পি লী পাছি লাছি ভাসি তাডিলছি এ ছি পা ছি লা পদ লা কাছ পাছত া লাস ভিসি বা লা লা লি 

বাটাতে টনিক? রাখিয়। গেলেন। তাহাতে বলিয়া মলের, ন.__ “এখন 

এই ঘোড়াগুলি তোম।র বাটীতে রহিল, য্থাপময়ে আমি স্বয়ং আমিলে 

অথবা লোক পাঠাইলে এগুলি প্রত্যর্পণ করি৪ও। যেরূপ অবস্থায় 

রাখিয়া যাইতেছি, এইরূপ অবস্থায় ফিরিয়। পাইলে আমি তোমাকে 

আশীর্বাদ করিব, তাহাতে তোমার পরম মর্গল হই ল। অতএব দেখি ও, 

'যেন যত্তের ত্রুটি না হয়।+ 

শিষ্য “যে আজ্ঞা” বলিয়া ঘোড়াগ্াঁপ ।শঙ্গ বাটাতে রাখিয়া দ্রিল । 

গুরুও নিশ্চিন্ত হইয়! স্থানাস্তরে গমন করিলেন। এ শিষ্যের পৈতৃক 

সম্পত্তি বিশিষ্টরূপহ ছিল; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সেই সমস্ত লম্পর্ভি 
স্বয়ং হস্তগত করিয়! স্বীয় দুশ্চরিত্রতার বশে প্রায় সমস্তই নষ্ট করিয়াছে । 

তেমন সুন্দর বাড়ীথানিও বন্ধক দিয়াছে। তথাপি চৈতন্ত নাই-- 

হোরাব্র উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মছ্যপানারদ বিবিধ কুক্রিয়ায় 

আসক্ত থাকিয়। আমোদে কাল যাপন করিঙেছে। 

এক দিন অর্থাভাবে আমোদ চালাইবার কোনও উপায় না দেখিয়। 

মকলেই বিষগনবদনে বসিঘ্না আছে । এমন সময় এক বুদ্ধিঘান্ বন্ধু বলিল__ 

“ভাবনা কি? গোসাই যে ঘোড়াগুল! রাখিয়া গিরাছেন, তাহাদ্দের একট! 

বিক্রয় করিলে ত আজকার দিন স্বচ্ছন্দে চাঁলতে পারে ।” এই কথা 

শুনিয়া সকলেই তাহাকে ধন্তবাদ দিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল । এক- 

জন দূরদরশী বন্ধু কহিল--“ঘখন গোরাহ আদিবেন তখন কি হহবে ?” 
উপযুক্ত শিষ্য উত্তর কাঁরল -“তখন যাহা হয় হইবে | ভবিষ্যতের 

ভাবন। ভাবিয়া বর্তমানের আমোদ উপভোগে [বিরত থাক। মূর্খতার 

পরিচয়।” 

তৎক্ষণাৎ যত্খকঞ্চিৎ মুল্যে একটি ঘোড়। বক্রয় বরা হইল। তৎ্পরে 

যে দিন যে দিন অর্থাভাব ঘটিত, সেই সেই দিন এক একটি ঘোড়। বিক্রুর 

করা হইত । এইরুপে পাঁচটি ঘোড়াহ বিক্রয় করির। গুরুভক্তির পর| কাষ্ঠ। 



১৮৪ ছিনিউিডি। | 
জী ন্ লীপ্ক ক ৭৫ লি আনা % ও সিল ছি ভা ০ ৮ ৬ আছ 7 টে উঠি হিল উট উট ভি 

প্রদর্শন ক করা রা হইল । | নিক গুরু রা ক পাঠাইলেন। | ভাহার! গুরুর 

আদেশ জানাইয়! শিষ্যকে ঘোড়াগুলি প্রত্যর্পণ করিতে কহিল । তখন 

সকলেই নেশায় বিভোর হইয়া আছে। প্রত্যুৎপন্নমতি শিষ্য বলিল-_ 

“বাপু ঘোড়াগুলি দিব কি, সেগুলি কি আর আছে? সবগুলি মরিয়। 

গিয়াছে ।” তাহারা কহিল--«“এই কয় দ্িনে সমস্ত ঘোড়া মারিয়া 
গিয়াছে, এ কথা বলিলে প্রভু বিশ্বাস করিবেন কেন? হয় ত আমাদের 

উপরই দোষারোপ করিবেন । অতএব আমরা শুধু যাইতে পারিব ন1। 
তাহাদের কিছু নিদর্শন দিন।৮ 

শিষ্য বলিল--“মরিয়া গেলে সেগ্ুলাকে ভাগাড়ে ফেলিয়৷ দেওয়া 

হইয়াছিল, শেয়াল কুকুরে খাইয়। ফেলিয়াছে; এখন আর নিদর্শন কি 

দিব ?” তাহার কহিল-_-“শেয়াল কুকুরে মাংসই খাইয়াছে, ভাড়গুল! ত 

আছে। অতএব তাহাদের মুখগুলা আনাইয়। দিন, আম্রা সেগুল৷ লইয়। 

যাইব ।” তখন শিষ্য তাহাদিগকে কথায় আটিতে না পারিয়া, অগতা! 

স্বীয় ভূত্যদিগের উপর মুণগ্ড আনিবার জন্য আদেশ করিল । তাহারাও 

উপবুক্ত ভতা--নকলেই নেশায় ভোর । আদেশমাত্র ভাগাড়ে গিয়। 

গাঁচট। গোমুণ্ডের কঙ্কাল আনিয়! উপস্থিত করিল এবং গোসায়ের ভূত্য- 

দিগকে কহিল-_-“এই দেই ঘোড়াগুলার মুণ্ড আনিয়াছি ; লইয়। যাও 1” 

তাহারা কহিল --“এ কি ঘোড়ার মুণ্ড? তবে শিং কেন ?” 

সিদ্ধির নেশায় বুদ্ধির পপ্রখরতা৷ ঘটায় প্রত্যুৎপন্নমতি শিষ্য তখনই 

বলিয়। উঠিল--"বাপু হে! এ রোগেই ঘোড়। মরেছে । যেমন ছুট। 

শিং বাহির হওয়া, অমনই পড়া আর মরা” | 

তাহারা যখন প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়। গুরুকে গিয়া জানাইল। 

গুরু শুনিয়। “অধংপাতে যাউক” বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন । 

এখন বুঝিয়া দেখুন_-জগদ্গুরু শ্রীহরিও আমাদিগের নিকট পাঁচটি অশ্ব 
রাখিয়াছেন। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাপিকা, জিহ্বা, ত্বকৃ--এই পীচটি ইন্দ্রিয় সেই 



এ রোগেই ঘোড়া মরেছে । ১৮৫ 

পাচটি অশ্ব সেই অশ্বপগ্তপিকে যত্বপূর্ধবক রাখিতে এবং থে অবস্থায় দিয়াছেন, 
তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি সে গুলিকে 

সত্বগুণ-সম্পন্ন অবস্থায় আমাদিগকে দিয়াছিলেন। আমরা যদ্দি বিশেষ 

যত্ুপহকারে চক্ষু: দ্বারা তাহার প্রতিমৃত্তি দর্শন, কর্ণ দ্বার তাহার লীলা- 

কথা শ্রবণ, নাসিক] দ্বার৷ তাহার চরণার্পিত তুলপী আত্রণ, জিহব! দ্বার! 

তাহার নাম সংকীর্তন এবং ত্বক্ দ্বারা তাহার ভক্তগণের পদধুলি সংস্পর্শ 

করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই সেগুলিকে সেই অবস্থায় রাখ! হইত * 

এবং যথাসময়ে অর্থাৎ আমাদের অন্তকালে তিনি তীহার দৃতগণকে 
পাঠাইলে, আমরা তাদৃশ অবস্থায় সেগুলিকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিলে, 
তাহার আশীর্বাদে পরমশ্রেয়ঃ-_মুক্তি_লাভ করিতে পারিভাম। কিন্তু 

অযত্ববশে আমরা শেরপ করি নাই; সুঙরাং সেগুলি ক্রমশঃ রজঃ ও” 

তমোগুণময় হইয়! অসার সংসারেই আসক্ত হইর। পাড়প্বাছে। বিষয়-বূপ 

বণিকের নিকট আমর। কাচ-মূল্যে সেই সকল কাঞ্চন বিক্রয় করিয়া 
অনিত্য আমোদ উপভোগ করিতেছি । আমাদের অন্তকালে যখন বিধু- 
দ্ূতগণ আসিয়। সেই সকল অশ্ব দেখিতে চাহিবেন, উথন অগত্য। আনা- 

দিগকে বলিতে হইবে যে, সেগুলি মরিম়। গিয়াছে । পরবে তাহার। পুনং- 

পুনং নিদর্শন চাহিলে আমর! যখন, 'এই হান্দ্রম গুলিকে দেখাইব, তখন 

তাহারা অবশ্তই বলিবেন -“এ সব ত নে ইন্দ্রিয় নম্ব; সেগুলি সত্বসম্পন্ন 

ছিল, এগুলিকে ষে রজস্তমং-সম্পন্ন দেখিতেছি।” তখন আমরাও বপিব 

__“এ্ী রোগেই ঘোড়। মরেছে-যেমন রজঃ ও তমোরপ ছুইটি শিং 

বাহির হওয়া, অমনই লংসারকূপে পড়। আর মরা ।” 
তাহারা তখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া। ভগবানকে জানাইবেন। ভগ- 

বান্ও “অধঃপাতে যাও৮ বলিয়। আমাদিগকে অভিসম্পাত করিবেন । 

আমাদিগকে তখন এই মানব-দেহের অন্তে কীটপতঙ্গাদি চতুরশীতি লক্ষ 
দেহ ধারণ করিয়। বেড়াইতে হহবে। 



১৮৬ হরিভক্তি। 
পি দি তি ভাসিলাসিটাছি লিলি ঠাছ ভী% লাত ৮ ৪ র ৯৩ সিলসিলা লতি সলাসছিঠি% লাস লী দলীল লাল ও সিলীছি লী ছি লিিরিছির লিলি ও লা লাছি পিঠ লিলি তিল সি লো চাস ক ৯.৪ & জী লি পিস তি তি কি পিসি লস এসি 

অতএব এখন হইতে আমাদের সেন্দপ সাবধান হওয়া আবশ্যক, 

যাহাতে আমাদের ইন্দ্রিরগুলিকে সতত শ্রাহরির কার্যে নিযুক্ত রাখিয়। 

'অন্তকালে সত্বগুণসম্পন্ন অবস্থায়ই তীহাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি। 

তাহা হইলে তাহার কৃপায় আমর। আর ছুর্গতিভোগ না করিয়া সদগগতি 

'লাভে সমর্থ হইব। 

প্রার্থনা | 

নাস্থা ধন্দে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে, 

যদ্ ভাব্যং তদ্ ভবতু ভগবান্ পুব্বকম্মান্থুরূপম. 

এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মাস্তরেইপি, 

ত্বৎপাদান্তোরুহযুগগতা নিশ্চল! ভক্তিরস্ত ॥ 
( মুকুন্দমাল। ) 

ধম্মে মোর আস্থা নাই» ধনরাশি নাহি চাই, 
নাহি সাধ স্থখ উপভোগে। 

নাহি চাহি সেই সবে, যা হবার ভাই হবে, 

পুর্ববজন্ম-বম্মফল-যে।গে ॥ 

এইমাত্র চাহি হরি১-" যে দেহ ধারণ করি, 

তাহান্েই যেন হে আমার, 

অচল ভকতি হয়, সদ! মতিগতি রয়, 

গ্রচপণকমলে তোমার ॥ 



পাশা-খেল। । 

আজি কালি আমাদের দেশে পাশা-খেলার খুবই গ্রচলন হইদ্লাছে। 

বালক, যুবক, বুদ্ধ-- সকলেই প্রায় পাশা-থেলার মত্ত। “মেয়ে মানুষের 

খেলা” বলিয়া “ভাস» বড় কেহ আর ছোয় না। সতরঞ্চ থেলায় গালে 

হাত দিয়। অনেক ভাবিতে হয়, যেন কি সর্বনাশ ঘটিয়াছে, -এই দৌষ 

ধরিয়। অনেকে তাহাতেও উপেক্ষা করেন। কিন্তু পাশ।-খেলায় বড় 

আমোদ! পাশা খেলিবার সময় অশীতিপর বুদ্ধেরও আনন্দ-চীতৎ্কারে 

গগনভেদ হয়, গভিণীর গর্ভপাশ ঘটে, ছেলের পীলে চম্কিছা যায়। তিনি 

যখন “কচে বার” বলিয়া চীৎকার করিয়। উঠেন, তখন পাশ যদি ঠিক 

“কচে বার”ই পড়ে, ভাহা হইলে তান আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন; 

ও দিকেও যে তীহার কচে (কেশে)বার (যমের ধরিবার পালা] পড়ি- 

পাছে, তাহা আর ভাবিয়া দেখেন না। 

পাশা-খেল। এতাদুশ আনন্দদায়ক হলেন, প্রবাদ আছে-পাশা- 

খেলায় লক্ষ্মী ছাড় ঘায়” | এ প্রনাদ শাপ্রমূলক 5 বটে। যেহেতু শাস্ত্রে 
মাছে 

দশ কামসমুখানি তথান্টোৌ ক্রোধজানি চা » 
ব্যসনানি ছুরন্তানি প্রযত্বেন বিবজ্জয়েৎ ॥ 

কামজেবু প্রসক্তো হি ব্যসনেধু মহীপতিঃ 

বিষুজ্যতে হর্থধন্মাভ্যাং ক্রোধজোত্বনৈব তু ॥ 
মৃগয়াক্ষো দিবান্বপরঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদ | 

তৌধ্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো৷ দশকে! গণঃ ॥ 
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈধাস্য়ার্থৃষণম্। 
বাগ্দগজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোহপি গণোইষ্টকঃ ॥ 



১৮৮ হুরিভক্তি। 
৯ লি লাঁছি ৮ লাছি ০৯ শি লা ঠা ছ তি ৯৪ ন্্প কাছ সিল সিল লিক ছি লা 

পাঁনমক্ষাঃ স্ত্িয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্। 
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুক্ষং কামজে গণে ॥ 
দণ্স্য পাতনধ্ৈৰ বাক্পারুষ্যার্থদুষণে ॥ 
ক্রোধজেইপি গণে বিদ্ভাৎ কষ্টমেতত ত্রিকং সদা । 
সপ্তকস্তান্ত বর্গস্ব সব্ববত্রৈবানুষঙ্গিণ; | 
পুর্ববং পূর্ববং গুরুতরং বিদ্যাদ্ ব্যসনমাত্মবান্ ॥ 
ব্যসনন্ত চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে | 
ব্যসন্যধোধো ব্রজতি ন্বর্ধাত্যব্যসনী মৃতঃ ॥ 

( মন্ুনংহিত! ) 

স্থখভোগেচ্ছাজনিত ১,টি এবং ক্রোধজনিত ৮টি ব্যলন অর্থাৎ দূষণীয় 

কম্ম যত্বপূর্ববক ত্যাগ কর! কর্তব্য; যেহেতু সেগুলি আপাত-স্ুুথপ্রদ 

হহলেও পরিণামে দ্রঃখজনক । যে রা কামজ বাসনে আসক্ত হন, তাহার 

ধন ও ধর্ম বিনষ্ট হয়) এবং (ক্রোধজ ব্যলনে আসক্ত হইলে মৃত্যু ঘটে। 

মৃগয়া, পাশা-খেলা, দিবানিদ্ব। পরদোষকথন, স্ত্রী স্মৃহ অর্থাৎ বহুস্ী-মস্তোগ, 

মগ্যপান, তৌধ্যত্রিক অর্থাৎ হুতা, গীত, বাগ, এবং বুথাপধ্যট ন--এই ১০টি 

কামজ ব্যদন। পৈশুন্ত অর্থাৎ অন্তের যে দোষ কেহ জানে না তাহ! 

প্রকাশ করা, সাহস অর্থাৎ নিদ্দোষের প্রতি বন্ধনাদি নিগ্রহ, দ্রোহ অর্থাৎ 

ছল করিয়। প্রাণ-সংহার, ঈর্ষ। অথাৎ অন্থের প্রশংন| সহিতে ন! পারা, 

অস্ুয়া অর্থাৎ অন্যের গুণে দেষারোপ করা, অর্থদূষণ অর্থাৎ অর্থ অপহরণ 

কর! এবং দেয় অর্থ ন! দেওয়া, বাকৃপারুষ্য অর্থাৎ গালাগালি দেওয়া, 

এবং গুপাকুষ্য অর্থাৎ প্রহার কর।-_-এই ৮টি ক্রোধজ ব্যপন | কামজ- 

গণের মধ্যে মগ্যপান, পাশা-খেলা, স্ত্রীনমূহ ও মৃগয়া--এই ৪টি অধিক দুঃখ- 

জনক; এবং ক্রোধজগণের মধ্য দণপারুষ্য, বাকৃপারুত্য ও অর্থদৃষ্ণ-__ 

এই ৩টি অধিক ছুঃখঞ্জনক। আবার মগ্যপানাদি উক্ত ৭টি বাসনের মধ্যে 



পাশা-খেল। । ১৮৯ 

পূর্বপূর্বব ব্যদন গুরুতর বলিয়। জানিবে, অর্থাৎ অর্থদূষণ অপেক্ষা বাকুপারুস্ত 
গুরুতর, বাকৃপারুষ্য অপেক্ষা দগুপারুস্ত গুরুতর, দণ্ুপারুষয অপেক্ষ! 

সবগয়া গুরুতর, মবগয়। অপেক্ষা স্ত্রীসমৃহ গুরুতর, স্ত্রীসমৃহ অপেক্ষ। পাশা- 
খেলা গুরুতর, এবং পাশা-খেল৷ অপেক্ষা মছ্যপান গুরুতর | ব্যসন ও 

মৃত্যুর মধ্যে ব্যসনই অধিক কষ্টকর; যেহেতু ব্যননাক্ত ব্যক্তিতে মরণাস্তে 

যাবতীয় নরকে গমন করিতে হয় এবং ব্যসনে অনাসক্ত ব্যক্তি স্বর্গে 
গমন করে। 

ইহাতে বুঝ গেল যে, ১৮ প্রকার ব্যলনের মধ্যে মদ্যপান সর্বাধিক 

দৌষাবহ, এবং পাশা-থেপা৷ তারই নীচে । মন্থসংহিতার ভাষ্যকার মহা- 

মহোপাধ্যায় কুল্পকভন্টর লিখিয়াছেন_-"গাশ।-খেলায় বৈরভাব জন্মে এবং 

বিষ্টামৃত্রের বেগ ধারণে ব্যাধির উৎপত্তি হয়।” বাস্তবিক কথা; খেলিতে 

বসিয়া! উপযুণপরি পরাজিত হইলে বিপক্ষের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ ঘটিয়া 

থাকে। এবং খেলার অন্থরোধে মলমৃত্রের বেগ ধারণও করিতে হয়; 
বৈদ্যশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, মলমুত্রের বেগধারণে ক্ষয়কাস জন্মে । এই 
জন্যই পাশা-খেল1 এত দূষণীয়। 

উল্লিখিত মন্ুবচনে পাশা-খেল। নিষিদ্ধকম্ম বলিয়! নির্দিষ্ট হইলেও, 

1লঙ্গপুরাণে ও ব্রহ্মপুরাণে আবার পাশা-খেলার বিধিও আছে । যথা-- 

নিশীথে বরদা লক্ষ্মী কে। জাগন্তীতিভাষিণী। 

তস্মৈ বিত্বং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ ॥ 

( লিঙ্গপুরাণ ) 

(আশ্বিন মাসের কোজাগর পুণিমায় ) মধ্যরাত্রে বরদাত্রী লল্ষমী 
বলিতে থাকেন--কে জাগিয়। আছে ? যে অক্ষত্রীড়া করিতেছে, তাহাকে 

আমি ধন দিব। 



১০১০ হরিভক্তি | 

শঙ্করশ্চ টি দ্যুতং রর পালার 
কাণ্তিকে শুর্ুপক্ষে তু প্রথমেহহনি ভূপতে ॥ 
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্বতী । 

অতোহর্থাচ্ছস্করে! ছঃখী গৌরী নিত্যং স্থখোষিতা ॥ 

তস্মাদ্দবতং প্রকর্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ। 
তশ্মিন্ দ্যুতে জয়ো যন্ত তস্ত সংবৎসরঃ শুভঃ । 
পরাজয়ে বিরুদ্ধন্ত লব্ধনাশকরে! ভবেৎ ॥ 

(ব্রহ্মপুরাণ ) 

কাত্তিকী শ্বরু! প্রতিপদের (দৃতপ্রতিপদের ) দিন মহ্থাদেব দ্যুত- 

ক্রীড়ার ( পাশা-খেলা প্রভৃতির) স্থষ্টি করেন। নেই খেলায় মহাদেব 

হারিয়াছিলেন এবং পার্ধবতী জয়লাভ করিয়াছিলেন । এই জন্য মহাদেব 

চিরছৃংখী, গৌরী চির-স্ুখিনী হইয়াছেন । অতএব সেই দিন প্রাতঃকালে 

মন্ুষা দৃতক্রীড়া করিবে | সেই দ্যুতে যাহার জঘ হইবে, তাহার সংবৎসর 

হথথে যাইবে; এব যাহাব পবাছয় হইবে, তাহার বিপরীত ফল ও 

বিত্বনাশ ঘটিবে । 

এখন ত পাশা-খেলার বিধি, নিষেধ-_ছুইই পাওয়া গেল । কোজাগরী 

পূিমায় ও দ্াতপ্রতিপদে পাশা-খেলা বিহিত 'এবং তত্তিগ্ন দিনে নিষিদ্ধ 

হইতেছে । এত দিন থাকিতে এ দুই দিনেই বিহিত কেন, তাহার দুইটি 

কারণ আছে। প্রথম কারণ স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে দ্বাত প্রতিপদ্ পাশা- 

খেলার জন্মদিন বলিয়। এ পাশা-খেলা বিধেষ ; এবং মহাদেব শঙ্কর অর্থাৎ 

জগতের হিতকারী বলিয়। লৌকশিক্ষার্থে--পাশা-খেলার দোষ প্রদর্শনার্থে 

_.্বয়ং পাশা-খেলার সৃষ্টিকর্তা হইয়াও, পাঁশা-খেলার জন্য চিরছুঃখে জীবন 

যাপন করিতেছেন। দ্বিতীয় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, কোজাগরী 

পূর্ণিমায় পাশা-থেল1 বিহিত কেন, তৎপক্ষে লক্্মী-বচনের তাৎপর্য গ্রহণ 



পাশা-খেলা । ১০১১) 
আসিল পাদ শস্পিশি শিলা ছিলিতিসিলীছ ভা শী পিপলস পপ লিপাসিপিশীস্দিলী শী পদ সি পা ৮ লাশ পতিত ৮ জলি চলি 

কর! আবশ্য ক। লক্ষ্মী বলেন-_পনিশী বকালে কেজাগিয়া পাশ। ধেরিডেডে 

তাহাকে আমি বিত্ত প্রদান করিব |” এ কথার তাত্পধা এই যে ( নিশীখ- 

কালে সকলেই নিদ্রাভিভূত থাকে, অতএব ) নিশীথকাণে অর্থাৎ সাধারণের 

মোহাচ্ছন্ন-অবস্থায় যে ব্যক্তি জাগিয়। অর্থাৎ তত্ব বুঝিয়। পাশ! থেপে,, 

তাহাকেই লক্ষ্মী ধন অথাৎ এঁহিক সম্পদ্ এবং পারত্রিক মোক্ষরূপ পরম, 

ধন প্রদান করেন । 

এতাবত। বুঝ| গেল যে, তত্ব বুঝিয়। পাশা খেলাহ সর্বকালে বিহিত 

এবং তত্ব ন। বুঝিয়া পাশ। খেলাই শিষিদ্ধ। তত্ব বুঝির। পাশ! থেলিলে 

লোকে ইহকাল ও পরকালে শ্রেয়োলাভ করে, এবং তত্ব ন! বাঝয়। পাশ। 

খেলিলে বিপদগ্রস্ত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত -তন্ব ন। বুঝির। পাশ। থেলিয়। 

যুধিষ্টির রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন এবং সেই সুত্রে কুরুধুলও নিম্মূল হইয়া" 
ছিল। আবার নল রাজাও প্রথমে ও তত্ব ন। বাঝয়া পাশা খেলায় রাজ্য" 

ভষ্ট হন, পরে কর্কোটক নাগের উপদেশে অযোধ্যাধিপাত তুপণের নিকট 

তাহার তত্ব অবগত হইয়া পুনঃ রাজ্যাদি শ্রেয়ঃ লাভ করেন । তাই 

কুল্লকভট্ুও লিখিয়াছেন যে “ব্যদনের সেব| কর! একবারে নিমিদ্ধ নহে, 

তবে তাহাতে অতি প্রপক্তিই নিষিদ্ধ ।” অতিপ্রসক্তি ঘটিলে তত্ববোধ থাকে 

না) সেই জন্যই তিনি অতি প্রসক্তির নিষেধ করিয়াছেন । ূ 
অতএব তত্ব না বুঝিয়৷ পাশা-খেলার় যখন গুরুতর দোষ ও মহতী" 

বিপদ ঘটে, তখন কাহার দেরূপ পাশ। খেল৷ কর্তব্য নহে । ধাহারা 

পাশ।-খেল। ভাল বাসেন, তীহার। তত্ব বুঝিয়া পাশ। খেলুন ; তাহ! হইলে 

আরও অধিক আমোদ পাইবেন, 'এবং এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ 

করিতে পারিবেন। পাশ।-থেলার তত্ব যে কি, তাহা এখন সবিষ্তর বিবৃত 

করা যাইতেছে । 

পাশ।-খেলাম যে যে উপকরণ আবশ্তক, অগ্রে মেগুলির উল্লেখ. 

করিতেছি ।-- 

০০ রা 



১৯২ হরিততি। | 

১ ছফ_ ইহা বিভিন্ন রঙ্গের বনাতের র টুকরা! দিয়া নিশ্মিত। ইহার 

চারি দিকে চারিটি পন্থা আছে । প্রতোক পন্থায় তিন শারিতে ৮টি করিয়া 

২৪টি ঘর বা পদ আছে। মধ্যস্থলে একটি বড় ঘর বা উচ্চপদ আছে। 

সকল পন্থা দিয়াই এ বড় ঘরে ঘুটী উঠিতে পারে। 
২। 'গুটা ঝা ঘুটী-_-১৬টি। গৌরবর্ণের ৪টি, লালবর্ণের ওটি, সবুজ- 

বর্ণের ৪টি, এবং কুষ্ণবর্ণের ৪টি । 

৩। পাশা-_৩টি। এগুলি অস্থি দ্বার। নির্শিত এবং এক-ছুই:প্রভৃতি- 
খ্যা-বোধক বিন্দু দ্বারা চিহিত। পাশা যেরূপ পতিত হয়, তদনুসারে 

শুটী চলিতে থাকে । 

স্বপ্তাণিশ্রেষ্ট মনুষ্য কিরূপে সংসারচক্রে পরিক্রমণ করিয়! মুক্তিপদ 

লাভ করিতে পারে, তাহা! শিক্ষা দেওয়াই এ খেলার উদ্দেশ্ট | যুথ|_- 

১। এ ছকটিই হইতেছে এই সংসারচক্র । সংসার-চক্রেও চারিটি 

পন্থা অর্থাৎ ধশ্ম-পথ আছে । ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধন, বৈশ্ঠের ধর্ম ও 

শুদ্রের ধশ্ম; এই চারি বর্ণের চারি ধশ্ম। প্রত্যেক পন্থায় তিনটি শারি 

আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক ধশ্মপথ বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক--এই তিন 

শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীতে ৮টি পদ আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক 

ধশ্ম-পদ্ধতি আটপ্রকার । তথাহি-_- 

ইজ্যাধ্যয়ন-দানানি তপঃ সত্যং ধুতিঃ ক্ষম।। 

অলোভ ইতি মার্গোইয়ং ধণ্মস্তাষ্টিবিধঃ স্মৃতঃ ॥ 

ঠা পাও সি সািশী নাসা পপি িিক্সী শী পা লি 

( যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান, ৩পস্তা, সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা ও নির্লোভতা-_ 

ধন্মের পথ এই আট প্রকার ।) 

প্রত্যেক ধন্মপথ দিয়াই উচ্চপদে ( অর্থাৎ মোক্ষপদে ) যাওয়া যায়; 

অর্থাৎ ত্রান্গণাদি চতুর্বর্ণ স্বস্ব ধশ্মপথে চলিয়াই মুক্তিপদদ লাভ করিতে 
পারেন । 



পাশা-খেল।। ১৯৩ 

২। বিভিন্ন বর্ণের চারি প্রকার গুটাই ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ। ( ক) 
গোৌরবর্ণের গুটীগুলি ব্রাহ্মণ। কারণ, ব্রাক্ষণ পত্বগুণ হইতে উৎপক্ন। 
সত্বগুণের বর্ণ শুভ্র। এ গুটিগুলি শুভ্র বর্ণের হওয়! সঙ্গত হইলেও, সাদা 
রং শীদ্র মলিন হইয়৷ যায় বলিয়া, লোকে হু'ল্দে রঙের ঘুটা ব্যবহার 
করিয়। থাকে । অভিধানে গৌর শবের অর্থ শুভ্র ও পীত ছুইই আছে 

এবং কাব্যেও গৌর শব্দের এ ছুই অর্থই ব্যবহার দেখ! যায়। (খ) 

ক্ষত্রিয় রজোগুণে উৎ্পন্ন। রজোগুণের বণ লাল। অতএব লাল- 

বর্ণের গুটীগুলি ক্ষত্রি। €ংগ) রজঃ ও তমগ্ুণের অংশে বৈশ্যের 

উত্পত্তি। রজোগুণের বর্ণ রক্ত ও তমোগুণের বর্ণ কৃষ্ণ; রক্ত ও কৃষ্ণ 

উভয়ের সংমিশ্রণে স্টামবর্ণ হয় । অতএব শ্তাম অর্থাৎ সবুজ বর্ণের গুটা- 
গুলি বৈশ্ত। (ঘ) তমোগুণে শুপ্রের উৎপত্তি । তোগুণের বর্ণ কৃষ্ণ। 

অতএব কৃষ্ণবর্ণের গুটাগুলি শূত্র। (৬) বাল/, যৌবন, প্রৌঢত্ব ও 
৪ বৃদ্ধত্ব--এই চারি অবস্থ। প্রকাশার্থে প্রত্যেক বর্ণের গুটীর সংখ্যা ৪ 

হইয়াছে । 

৩। পাশাই দৈব অর্থাত প্রাক্তন কন্ম | কায়িক, বাচিক ও মানপিক 

ভেদে কম্ম জ্রিবিধ বলিয়া উহার সংখা! তিন হইয়াছে । গুটী নিজের 

ইচ্ছায় চলিতে পারে না_পাশ। বশেই চলে; অর্থাং মনুষ্য আপন 

ইচ্ছায় কোনও কাধ্য করিতে সমর্থ হয় না_-দৈবের বশেই সকল কাজ 

করিয়া থাকে। 

এ গুটাগুলি প্রথমে আপন আপন পন্থা বাসয়। থাকে । হণল্দে 

গুটীগুলি নিজ পথে বসিলে, তাহাদের ডা,ন দিকে লালগুটী, লালগুটীর 

ডান দিকে সবুজগুটী, এবং তাহাদের ডা”ন দিকে কাল গুটাগুলি বসে। 

অর্থাৎ ত্রাঙ্গণাদি চতুর্বর্ণ প্রথমতঃ বথাক্রমে স্বন্ব ধশ্মপথই অবলম্বন 
করেন। 

'তার পর গুটীগুলি পাশার বশে চলিতে আরম্ভ ৰরিয়। আপন পন্থা 
১৩ 
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১৯৪ হরিতক্তি। 
চলছি জালা পা লী িলীছ টা লস লাল তিক 

ছাড়িয়া ক্রমশঃ অন্য সকলের পন্থায় প্রবেশ করে; অর্থাৎ রাঙ্মণাদি চ্তু- 

র্বর্ণ দেবের বশে চলিয়। স্বধশ্ম ত্যাগ করিয়া! পরধন্মও গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

ংসারে সকলে সুখের জন্য লালায়িত ; কিন্ত প্রকৃত সুখ কোথায়, বুদ্ধির 

দৌষে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, অধীর হইয়! আটু-পাটু করিতে থাকে । 

ব্রাহ্মণ যজনযাজনাদি-স্বধশ্ম-প্রতিপালনে স্থখ ন। পাইয়া, রাজ্যপালনাদি' 

ক্ষত্রিয়ধন্ম গ্রহণ করেন, ভাহাতেও সুখ ন। পাইয়া কষি-বাণিজ্য।দি টশ্ত- 

বৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং তাহাতেও সখ ন1 পাইয়া, শূত্রবৃত্তি দাসত্ব 

পর্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকেন! এইকপে ক্ষত্রিয় ক্রমশঃ বৈশ্যবৃত্তি, 

শৃত্রবৃত্তি ও ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করেন। বৈশ্ঠ, শূত্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের 

বৃত্তি স্বীকার কবেন। এবং শুদ্রও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের বৃত্তি গ্রহণ 

করেন । 

তাহারা অন্টের স্থান অধিকার করিতে গিয়া? গুটীর স্যার কখনও 

ফাকা ঘরে বসেন, কখনও কাহাকে ৪ মারিয়া বসেন। আবার কখনও 

একা যান, কখনও ছুই তিন জনে মিপিয়। যান । কিন্তু চারিদিক্ ঘুরিয়া 

কিছুতেই সুথ না পাইয়া, শেষে আবার স্বপথে অর্থাৎ স্বধন্মে ফিরিয়া 

আমেন । 

নকল পন্থায় ঘুরিয়া ঘুটী হখন ন্বপন্থায় ফিরিয়। আসে, তখন উচ্চ ঘরে, 

উঠিতে থাকে এবং উঠিবার সময় মাথা হেট করে। অর্থৎ মনুষ্য তখন 

বুঝিতে পারেন--সংসাবে কিছুতেই স্থথ নাই; মোক্ষপদেই প্ররুত সুখ 

আছে। তাই এখন সেই পদ পাইবার জন্য প্রবৃত্ত হন। এতক্ষণ 

অভিমাঁন-বশে উচ্চশিরে সংসার-চক্রে ঘুরিতেছিলেন ; এক্ষণে অভিমান 

ত্যাগ করিয়া নতশিরে মোক্ষপদে অগ্রসর হইতে থাকেন। নতশির ন। 

হইলে মোক্ষপদ্দে প্রবেশ করা যায় না। কারণ, নরকের অত্যন্তর বড়, 

সন্কীর্ণ হইলেও তাহার দ্বার খুব প্রসারিত অর্থাৎ অনায়াসে প্রবেশ করিবার' 

যোগ্য; সেইজন্য উচ্চশিরে নরকের দ্বারে প্রবেশ করা যায়। কিন্ত 



পাশা-খেলা । ১৯৫ 

মুক্তিপদের অন্যন্তর প্রসারিত হইলেও তাহার দ্বার বড় সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ 
তপস্থাপ্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ স্বীকার না করিলে তাহাতে প্রবেশ করা 

যায় না। এইজন্য সেই লহ্বীর্ণ ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে মাথা হেট 
করিতে হয়। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ঘুটী আপণ ইচ্ছায় চলে না_পাশার বশে 

চলে। উঠিবার সময়ও যদি প্রতিকূল পাশ! পড়ে, তাহা হইলে লে 

ঘুটাকে কাচিতে হয়-.আবার নামিয়। আপিতে হয়--আবার সকল পন্থায় 
ঘুরিয়া বেড়াইতে হর) অর্থাৎ মুক্তিপৰে অগ্রসর হইবার সময় যদি 

দৈব প্রতিকূল হয়, তাহ। হলে মন্থুষ্যকে দে পথ হইতে ত্রষ্ট হইয়া আবার 

এই সংসার চক্রে ঘুরিয়। বেড়াইতে য় । 

শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব ক্রীড়াচ্ছলে বুঝাবার জন্যই পাশাখেলার স্থষ্টি 

হইয়াছে । ইহার সার মন্ম এই বুঝিতে হইবে যে, সংসারে জন্মগ্রহণ 

করিয়া, ছুল্প ভ মানব-জন্ম পাইয়াস্বধন্্ প্রতিপালন করাই সকপের কর্তব্য 

তুচ্ছ সংসারের লালসায় কদাপি পরধন্ম গ্রভণ কা উচিত নহে। স্বধন্মে 

ন1! থাকিলে কেহই মুক্তিপদ পাইবার 'আধকারী হয় না; এই জন্যই 

ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছে ন-- 

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্ো বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বনুষ্িতাৎ। 

স্বধন্ম্নে নিধনং শ্রেয় পরধন্মো। ভয়াবহঃ ॥ 

পরধশ্ম উৎকৃষ্ট ও আপন ধর্ম নিকৃষ্ট হইলেও পরধম্ম অপেক্ষা স্বধশ্মই 

শ্রেষ্ঠ স্বধন্মে থাকিয়া মরণও মঙ্গল? কারণ, তাহাতে সদগতি হয়। 

পরধম্ম অতি ভয়ানক ; কারণ তাহাতে অধোগতিই হইয়। থাকে । 

্বধশ্্পরায়ণ হইয়। হরিভক্তির অন্থুশীপন করিলে, দৈবও অনুকূল হয়, 
এবং ভম্বার! অনায়াসেই মুক্তিপদ লাভ কর। যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই । 



শান জান ৮ ৬ শা কক এটি রত ভাজি জা ভীত লী জা তি শা পাজি কাছ পভ তন পরিজ লালিত ছিরে ত2৮ ৬ ৮৯ লি এ 

প্রার্থনা । 
অয়ি নন্দতনূজ কিস্করং 
পতিতং মাং বিষমে ভবান্ুধৌ । 
কুপয়া তব পাদপস্কজ- 

স্থিত-ধুলি-সদৃশং বিচিত্তয় ॥ | 
( পদ্ভাবলী ) 

তোমার নিত্যদাস মুঞ্চি তোম] পাসরিয়া, 

পড়িয়াছি ভবার্ণবে ময়াবদ্ধ হঞ]। 

রুপা করি কর মোরে পদধূলি-সম, 

তোমার সেবক করে? তোমার সেবন । 

( শ্রীাচৈতন্তচরিতাম্বত ) 

কীর্তন । 
এ কি সাজ, হরি হেরি আজ, 

( আমি) বুঝিতে নারি, নারী কি কারণ। 

তেজিয়ে বাশী ও কাল-শশী, 

( কেন) করেতে অসি ক'রেছ ধারণ ॥ 

কই হে তোমার পীতিধড়া, কই সে তোমার মোহন চূড়া, 
( কেন) এলোকেশে রণবেশে হয়েছ হে দিগম্বরী । 

কি লাগিয়ে কাল-সোণ হয়েছ হে জ্িনয়না, 

( কেন) লোল-জিভা শত-শিবা, সঙ্গে তব সহচরী ॥ 

(কেন) শবহদি*পরে দঈ্দাড়ায়ে নারায়ণ । 

তেজি বনমালা, পরি মুণ্ডমাল।, মদেতে বিভল1 কি কারণ । 

( আজি ) (নারায়ণ আজি ) . 

৪৯ ৬ পানিও সিসি এজ ভাসি ভা সিসি পদ প্রি জী ক ভীত সি ইভা তিল উল তি সা 



সংকীর্তন। ১৯৭ 
শর স্পা সাপ পরা এপ এত আসর 

(ওহে )কে দিয়েছে বল, জব! বিল্বর্দল, 

সাজাতে রাতুল শ্রীচরণ। ( আজি ) ( নারায়ণ আজি) 
ফেলিয়ে তুলসীদল বিম্বদল কে দিয়েছে । 

সচন্দন রক্তজব! ( তোমার ) রাঙ্গ। পায় কে পরায়েছে ॥ 

স্ধাই তোমায় বল বল হে; ( তাই ) (নারায়ণ তাই ) 
সজল জলদে যেন প্রভাত-তপনের ছটা । 

দশ নখে বিরাজিছে মরি কি চাদের ঘটা ॥ 

( এমন অপরূপ কভু হেরি নাই; 

মেঘের কোলে রবি শশী কতু হেরি নাই; 
ওহে নারায়ণ এমন অপরূপ কভু হেরি নাই ) 

দ্বিভুজে মুরলী ধরি বাজাতে নিকুঞ্জ বনে। 
( আজি) চতুর্ভজে বরাভয় অসিমুণ্ড কি কারণে ॥ 

(হেন ভাব, কেন কেন হে) 

(নারায়ণ তোমার হেন ভাব কেন কেন হে) 

কি ভাবে কবে যে থাক হরি। (তুমি) 

তব ভাব ভাবি ভব, হয়েছেন শ্মশানচারী ॥ (সদা) 

লুকায়েছ বেশ ভূষণ, করেছ সে ভাব গোপন, 

লুকাতে সে কাল বরণ, (তবু) পেরেছ টৈ কালবারি ॥ 

কি ভাবে দাড়ায়ে হেথা, বুঝেছি সে তত্বকথা, 

ঘুচাতে সন্তানের ব্যথা, ( আজি ) মা সেজেছ হে মুরারি | 

ডাকি মা বলে, নিও মা কোলে, 

যবে আসিবে শিবে, শিয়রে শষন ॥ (ও মা) 

০০ 



১৯৮ হরিভক্তি । 
ক সার সি লিলি শাছি শীতল সি ক পা সীতা স্পা সাপ শা সিরাসিলা সা সতী শী তালি স্পসপিপসিপিদপাস্পিপসি সিসি সাজ পর ভর দি উল আলী উল মত হিল ওর ও জলিপাসিপ সি লিজ 

রাধাকুষ্ণ একই । 

এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয় প্রথমেই আমার বাল্যকালের একটি ঘটন। 

মনে পড়িল । তাশ্ট। গ্রাহকগণের বিরক্তিকর হইবে, এরূপ আশঙ্ক1! হইলেও, 

তিনটি কারণে ন। লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না । ১ম কারণ-- গ্রাহক 

মহোদয়গণকে আমি পরম আত্মীয়ুই মনে করিয়া থাকি, তাহাতে সেই 

ঘটনা! উপলক্ষে আমার হৃদয়ে একটি প্রবল অন্তাপানল আজি পথ্যস্ত 

সমভাবেই প্রজ্লিত রহিয়াছে ; সুতরাং (“ম্বজনন্য ভি ছুঃখম গ্রভো বিবৃত 

দ্বারমিবোপজায়তে”-_কুমারসস্ভব ) আন্মীয় স্বজনের নিকট দুঃখের কপাট 

যেন একবারে খুলিয়া যায় ; দুঃখের এই স্বধন্ম | 

২য় কারণ--(“[নণিদ্ধজণ-নপাঁপহন্তং হি দুকৃখং সঙ্বা-বেঅণং ভোই”-- 

শকুন্তলা ) বন্ধুনদগের নিকট ছুঃখের কথা বলিয়া তাভা তাহাদিগকে 

ভাগ করিয়। দিলে, তাহাব যাতন। অনেকট। কন পড়িয়া মহা হইবাব যোগ্য 

হয়; এই বিশ্বাম। 

৩য় কারণ-_-আমার সেই দুঃখের কখ। শুনির। হরিভক্ত গ্রাহক মহোদয়" 

গণের মধ্যে যদি কাভারও হৃদয় কিঞ%িৎ লিচলিত হয়, তাহা হইলে ভক্ত- 

স্বূবিহারী হরিকেও বিচপিশ হইতে হবে; তখন সেই চাঞ্চল্যের কারণ 

অনুসন্ধান করিতে গ্রিয়। তিনি দ্বেধভাবে এ মর্ধমকে স্মরণ করিতে বাধ্য 

হইবেন; শিশুপালাদি নৃপতিগণ ধাহাকে ছেষন্ডাবে স্মরণ করিয়া মুক্ত লাভ 

করিরাছে, তি“নই স্বয়ং দ্বেষভ।বে যাহা স্মরণ করিবেন, তাহার ভববন্ধন 

মোচন অবশ্যই হইবে ; এই আশ। | 

প্রার্থনা, উদ্দারচেত। গ্রাহক মভোদ্রগণ আমার তঙ্জনিত অপরাধ 

মার্জনা করিবেন । 

আমি ৭ বৎসর বয়ংক্রম-কালে পিতৃহীন হইয়! তদবধি পরবাসে পর- 

প্রত্যাশে পঠদ্দশ। অতিবাহিত করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ বহুশান্ত্রবিশারদ 



রাধাকৃষ্ণ একই । ১৯৯ 

পূজ্যপাদ এজোষ্ট মাতুল মহাশয়ের টোলে ৮ বৎসর হইতে ১৩ বত্নর বয়স 
পধ্যস্ত সংক্ষিপ্তনার ব্যাকরণ, অমরকোষ, ধাতুপাঠ ও করেকথানি ম্মার্ত 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। তিশি পুরাণব্যবসায়ীও ছিলেন, তজ্জন্ত পাঠকতা- 
কাষ্যের অন্নরোধে বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩৪ মাস স্থানান্তরে থাকিতেন। 

তাহার অন্কুপঞ্থিতিকালে আমি বাঙ্গালা অনুবাদের সাহায্যে হতোপদেশ, 

মহানাটক, পঞ্চ ওন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ নিজে নিজে আলোচন। 

করিগাম এবং তাহার এক 'গ্রাতিবেশীর নিকট একটু একটু উৎরাজীও 

শিখিভাঁম। এসব কিন্তু তাহাকে জানিতে দিতাম ন।। পরে চতুর্দশ 

বংসর বরসের প্রারস্তে কলিকাতায় আসয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হই- 

লাম। তত্কালে প্রথমে এক নিকট আক্মাের বাটাহে ছিলাম । তিনি 

'আমায় আহার দিতেন, কগেজের বেতন 1দতেন এবং বই কিনিবার জন্যও 

কিয়দংখে অর্থপাহাধ) করিতেন । কিছু দিন পরে সে খাটাতে থাকিবার 

অন্াবধ। ঘটায়, অন্য এক পরিচিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রণ্পোকের বাটাতে থাকিতে 

হইয়াছিল। তিনি অকাতরে আহার দিতেন; কিন্তু কোনপ্রকার অর্থ- 

সাহায্য করিতেন না; তাহার সহিত তাদৃশ সম্বন্ধ ছিপ ন1। স্ৃতরাং সে 

সমর বেতন ও পুসুকের মুল্য বা পুণ্তক, নমস্তই ভিক্ষ। ছবাগ। সংগ্রহ করিতে 

হহত। যে সকল গ্রন্থকারের পুস্তক পান্য হইত, তাহাদের অনেকের নিক্ট 

পুস্তক ডিক্ষ। করিতে যাইতাম। সেই উপশক্ষে একবার হুগলী যাইতে 

হস্ঘয়াছিল। হাতে তন ৪টি বই পয়লা ছিল ন1; স্থৃতরাৎ হ্ার্টিয। যাওয়াই 

স্থির করিলাম । তখন আমার বয়স ১৬ বৎসর । কখনও হুগলী যার নাই, 

হুগলীর পথ চিন নাই । ভূগোলে পড়য়াছিলাম-_ হুগলী গঙ্গ। নদীর 

তীরে অবস্তিত। অতএব গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিয়া যাইলে হুগলীতে 

পৌছতে পারিব মনে করিয়া, সেহ ৪টি মাত পয়স। সম্বল লইয়া, শনিবারে 

কলেজের ছুটির পর যাত্র। করিলাম । তখন গঙ্গার উপর পোল প্রস্তত 

হইয়াছে ; কিন্তু এক পয়স। করিয়। পারের মাশুল লাগিত। 



২০০ হরিভক্তি। 
সিটি রি রিট, এ এর ই নর অসাম সি ০০৬. পেস ন লীন তা তা পাস সি পিল 

আমি পোল পার হইয়া হাওড়ায় গিয়। “গ্র্যাওুট্রাঙ্ক. রোড” ধরিয়া 
হাটিতে লাগিলাম। আযাঢ় মাস; এ পনলা! বৃষ্টি হইয়া গেল; তজ্জন্য 

অনেকক্ষণ এক স্থানে বসিতে হইয়াছিল। যখন চন্দননগরে পৌছিলাম, 

তখন সন্ধ্য/ হইল। শুনিলাম সেখান হইতে হুগলী ১॥ ক্রোশ। 

মনে ভাবিলাম, রাত্রে সেখানে থাকিবার স্থান মিলিবে কি না, 

তাহার ত স্থিরত। নাই; অতএব আজি এই খানেই বরং থাকা 

যাউক। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় এক ব্রাঙ্ষণের সঙ্গে দেখা 

হইল। তীহ্াার বয়স, বোধ হইল, পঞ্চাশের উপর হইয়াছে। তীহাকে 

ক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম--“মহাশয়, কোথাও 

থাকবার স্থান পাওয়া যাবে?” তিনি বলিলেন_-“আমার বাড়ীতে 

স্বচ্ছনে থাঁকৃতে পার। আমি বাজারে যাচ্চি, সেখানকার কাজ 

সেরেই বাড়ী যাব। যদি ইচ্ছ। হয়, আমার সঙ্গে এস।” শুনিয়। 

আমার বড় আহ্লাদ হইল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি 

বাজারে প্রবেশ করিয়া এক পোদ্দারের দোকানে প্রায় ১ ঘণ্টা! বসিয়া 

তামাক খাইলেন ও গল্প করিতে লাগিলেন। আমি বাহিরে একথখান্নি 

বেঞ্চের উপর বনিয়া রহিলাম। তার পর যখন তিনি উঠিলেন, তখন 

আমিও উঠিলাম। দেঁখিয়! তিনি বলিলেন-_-“এখনও আমার কাজ সারা 

হয় নাই; তুমি এই খানে বৈস, আমি এখনই আস্চি।” আমি অগত্যা 
পুনর্ববার বসিলাম; কিন্তু প্রায় ২ ঘণ্ট। অতীত হইল, তথাপি তিনি ফিরি- 

লেন না। ১০ট| বাজিল, পোদ্দার উঠিয়। আমাকে কহিল-_“ঠ ত, 

বেঞ্চি খানা তুলে দোকান বন্ধ করি 1” 

আমি ।__সে ব্রাহ্মণ ঠাকুর ষে এখনও এলেন ন1! 

_ পোদ্দার ।_-তিনি তোমার কে হন? 

আমি ।--কেহ হন না; আমি বিদেশী লোক; তিনি আমাকে তার 

বাড়ীতে থাকৃতে দিবেন বলেছিলেন । 
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পোদ্দার ।--তুমিও যেমন, সে ফোল্কড়ের কথায় বিশ্বাস করেছ! সে 

এতক্ষণ ঘরে গিয়া ঘুমুচ্চে। 

আমি।-_-ত্ার বাঁড়ীটা! কোন্ খানে? 
পোদ্দার ।--সহরের বাইরে, মাঠ পার হ'য়ে প্রায় তিন পোয়া পথ 

যেতে হবে। 

আমি ।--তবে আমার উপায় কি হবে? আপনার বাড়ীতে দয়া ক'রে 

একটু স্থান দেবেন? 

পোদ্দার ।-__আমার বাড়ীতে স্থান হবে না। এ দ্বিকে “চটি” আছে 

দেখ। 

এই বলিয়া পোর্দার দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমি তখন 

যে দিকে চাহিলাম, সেই দিকৃই অন্ধকার দ্রেখিলাম। আর একটি জন- 

প্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। চক্ষে জল আমিল। পোদ্দার “চটি” 

দেখিতে বলিয়া গেল, আমি তখন “চটি”, কাহাকে বলে জানিতাম না 

অন্্গমানে বুঝিলাম, কোনও থাকিবার স্থান হইবে । বাজার হইতে বাহির 

হইয়! রাস্তা গেলাম। দেখিলাম, একখানি দোকান-ঘরে একটি ক্ষুদ্র 

আলো জ্বলিতেছে। সেখানে গিয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_“ই! 

গা! চটি কোন্ খানে ?” 

দোকানী ।-_এই চটি । কেন? তুমি থাকবে? 

আমি ।--হ।। 

দোকানী ।-_-ক'জন ? 

আমি ।--আমি এক|। 

দোকানী ।--একার মতই জায়গ। আছে । 

আমি ।--কি দিতে হবে? 

দোকানী ।--শুধু শোবার জন্য এক পয়সা। যদি খেতে চাও, তার 
খরচ আলাদা লাগবে ! 



২০২ হরিভক্তি। 
ছিপ সা সাজিদ সাজ লস্চিল পাত ৭ রিল সিল সিল ৫৯৪ ঘর সির হরি ফিল এত সির লী লিড সির সা দির্গাঘ ০৬ তত সি সির সির চলা ছিঠ ঈিরা এর ছি হা» সিলাউিঠি সিল চি 

আমি 1--খেতে চাই না কেবল শোব | 

দোকানী ।--তবে ভিতরে এস। 

আমি ভিতরে প্রবেশ করিলে দোকানী দ্বার বন্ধ করিয়া আমার নিকট 

হইতে অগ্রে পয়লাটি চাহিয়া লইল, পরে বিছানা দেখাইয়৷ দ্িল। আমি 

সেই বিছানায় গিয়। বসিলাম। দেখিলাম তাহাতে আরও ৪1৫ জন অসভ্য 

ইতর লোক শুইয়া! আছে। তাহাদের পার্খে আমাকে শুইতে হইবে ! 

বিছানাট। খেজুর পাতার “চেট।”__ধুশা! বালিতে ভর|; বালিশট। চট- 

জড়ান এক আঁটি খড়-_-আলকাত.রার মত কাল ও চট্চট্যে। সে বিছানায় 

শুইতে প্রবৃত্তি হইল না। দোকানী একট! বাশের মাঁচার উপর শুইয়া ' 

আলো! নিবাইয়। দিল। আমি ব্সি়াই রহিলাম। কখনও ঘুমের ঘোরে 

ঢুলি, কখনও মশ। তাড়াই, আর মাঝে নাঝে পার্খন্থ একট। অসভ্য লোকের 

গত ও লাখি খাউ। এইরূপে বারি কাটাউলাম । প্রাতঃকালে সেখান 

হতে হুগলিতে পৌন্ছিলাম এবং অন্তসন্ধান করিয়। গ্রন্থকারের বাটাতে 
গেলাম । কিন্তু পুস্তক পাভলাম না। “তোমার মত অনেক আছে, সকপকে 

দিতে গেলে আনায় এ ব্যবস। ছ।ড় ঠে হয়” বলিয়। তিনি বিরাক্তি-সহ কারে 

অন্দরে প্রবেশ করিলেন; আর বাহরে আলিলেন না। আ'ম কতক্ষণ 

ঈ/ড়াইয়া খাকিন।, শেষে একটি দার্ঘ নিশ্বান ফেলিয়া, বাহির হইলাম ! 

পূর্বব পাত্রের বিছানা। মনে পড়াথ ম্বণ। বোধ হইতেছিল, স্থৃতরাৎ গঙ্গায় 

পড়িয়া স্নান করিলাম এবং জামা, চাধর, ছা৩1, জুতা-_সমন্তই ধুইয়| 

ফেলিলাম । তৎপরে সন্ধ্য। সাগিয়। একট। দোকানে গিয়া বলিলাম । তখন 

সঙ্গে ২টি পয়সা ছিল; এক পধন। গঙ্গাপারের জগ্ত রাখিয়া, এক পয়সার 

বাতাস কিনিয়া জলযোগ করিলাএ। চাদ্ররখানি অগ্রে শুষ্ক করিয়া, সেখানি 

পরিয় ধুতি ও জামাট। শুকাইঠে [বণাম। ধৃতিখান। শুষ্ক হইলে, সেখান 

পরিয়। চাদদরখানা! আবার কাচিলাখ, আবার শুফ করিলাম। এইরূপ করিতে 

করিতে ১১ট। বাজিয়া গেল; তখন জামাট। শুকায় নাই । কিস্তু আর 
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পাটি এ ছি রাডি সিপাসিলসিছি তালা পা সিলৌ্িালী ভাল পা লা লী তি লী সি লিপি পিছ লাছিত ৯ ১৯ পা তি ও ভি ৯ পাঁচ 2 এ+ তি ০৯ পি বাসি চি লাছিভসি লি কি ছি উজ কান ছ লি তি তা এ লিল দিছিল 

অপেক্ষা করিতে পারিলাম ন| ৷ কলিকাতায় আপিবার জন্য বাহির 

হইলাম । 

পূর্বব দিন তত হাটা হইয়াছে, রাত্রে আহারনিত্র। হয় নাই, সে দিনও 

তত বেল। পধস্ত খাওয়া নাই, সেজন্য শাপীরিক কষ্ট$ তাহার উপর যে 

আশায় এত কষ্ট করিয়। আসিলাম, শ্রাহা বিফল হইল শাবির] মানসিক 

কষ্ট; সুতরাং সে দিন বড়ই ছুব্পলতা বোধ হইতে লাগিল। গুটি গুটি 
সমস্ত মাটি মাড়াইয়! হাটিতে লাগিলাম। সেই লময় আবার খুব বৃষ্টি 

আরম্ত হইল। কাজেই একট। দোকানে বদিল।ম। প্রায় ২ ঘণ্টা পরে 

বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কালে, দোকান হইতে উঠিলাম। দোকানী 

আর এ*ট। রাস্ত। দেখাইয়া বলিল-_-“এই রাস্তার কলিকাত! গেলে প্রায় 
২ ক্রোশ হাট। কম পড়ে 1” তাহার কথাদ্ বিশ্ব করিয়। পূর্বপথ ছাড়িয়। 

সেই পথ ধরিলাম। কতক দুর একট| অপ্রসর পাক। রান্তায় আসিয়। 

শেষে একট। কাচ! বাস্তায় পড়িলাম । সে রাস্তাট। মে নৃতন প্রস্তত হই- 

য়াছে; ভাহাতে ব্াকালে সন্দুদ। বুছি পাইতেছে বলিঘ। অতান্ত দুম 

হইয়। রভিয়াছে। এক এক স্থানে এত কাদ। যে, হাটু পধ্যন্ত পুতিয়। 

যাইতে লাগিল ; আবার এক এক স্থানে এত পিছল যে, প্রতি পদক্ষেপেই 

মাতালের ভঙ্গী ধাবণ করিতে লাগলাম, এবং মধ্যে নধো ছুর্গা-গ্রতিমার 

মহিযাস্থরের অবস্থার অভঞ্পরণ করিতে 9 বাধা হউলাম। সেই পথে 

কতকদূর আনতেই সন্ধ্য। হইল। ৩খনও টিশি টিপি বুষ্টি পড়িতেছিল, 

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিপ ; শ্তগাৎ সন্ধ্যাকালেই প্রগাঢ় অন্ধকার হহয়। 

উঠিল। আবার রাস্তার দুই পাশ্বে বহুদূরব্যাগী এমন বাশবন দেখা দিল 
যে, সেখানে আর পথ দেখিতে পাওয়া যাষ না; কোথা যাইতেছি, 

কিছুই বুঝিতে পারি না। মনে করলাম-এ কি কলিকাতার পথ! 

না যমালয়ে যাবার বাত্ত।!! কতকট। আংসয়া সেত বাশবনের মধ্যে একটা 

আলো! দেখিতে পাইলাম এবং নেই বনেব মধ্য দির। আলোর কাছে যাই- 



২০৪ হরিভক্তি । 
দ্ধ হি উপ িটিসিটিতি এস্সিািত ৯৩ ৮৫ লসিিকইিপিসখরিতি সত সত সি জু্তসসি ি লািত জারির সিল ঠা ও তিসিতা লিটা মি উলস্ট্িক 

বার একট পথও দেখিলাম । এখানে লোকালয় আছে ভাবিয়। তখন 

সেই দ্রিকে চলিলাম | গিয়! দেখিলাম, একখানি চণ্তীমণ্ডপে একটি প্রদীপ 

জলিতেছে। মনে ভরসা হইল; চণ্তীচগ্ুপে উঠিয়া বসিলাম। তখন 
একটি ১০।১২ বৎসরের বালক বাটীর ভিতর হইতে আদিল । আমাকে 

জিজ্ঞাসা করিল--“কে গা তুমি ?” 

আমি ।--আমি ব্রাহ্মণ; কলিকাতায় যাইব; অজান! রাস্তায় এসে 

অন্ধকারে কিছু দেখতে পাই না; বড় বিপদে পড়েছি; আজ ভাই 

এইখানে থাকৃব। 

এমন লময় ১৪।১৫ বৎসরের আর একটি বালক ও 91৫টি স্ত্রীলোক 

বাহিরে আসিয়। বণিল-_-“ন। না, এখানে থাকা হবে ন1।” আমি অনেক 

অনুনয় বিনয় করিলাম ; কিন্ত “চোরা নাহি শোনে ধন্মের কাহিনী” ॥ 

তাহার! কিছুতেই শুনিল না। শেষে একটা মাগী বলিল--“দেখ, নোশে ! 

ও যদি ভাল কথায় না ওঠে, মেরে তাড়য়ে দে।” এই কথা বলিবা মাত্র 

সেই দুইটা ছোঁড়া আমার দুই হাতে ধরিয়৷ টানিয়। নীঁচে নামাইয়| দিল। 

সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকিল। সেইক্ষণে ক্ষণপ্রভার সেই ক্ষণ-প্রভায় 
পার্থে আর একখানি চণ্ডীমণ্ডপ দেখিতে পাইলাম এবং তাহাতে গিয়াই 

বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি বৌ আলো! লইয়া আসিল, এবং আমাকে 

দ্েখিয়াই ঘোমট। টানিয়া বাটার মধ্যে প্রবেশ করিল । শুনিতে পাইলাম, 

বৌটি গিয়া বলিতেছে--“দেখ গা ঠাকৃরুণ! ওরা যাকে তাড়য়ে দিলে, 

সে আমাদের সদরে এনে ঝসেচে।” ঠাক্রুণ বলিল--“ওম1 বঝলিস্ কি 

গে! সদরে যে কাপড় শুকুচ্চে।” বৌ বলিল-_-“কাপড় খানা তুলতেই 

ত গেছলাম? মিন্সেটাকে দেখে ফিরে এলাম ।” 

তখন শ্থাশ্ুড়ী-বৌতে সদরে আলিয়া উপস্থিত হইল। শ্বাশুড়ী 

বলিল-_-“এখানে থাকতে পাবে না, ওঠ 1» 

আমি ।-_বাছা! আমি থেতে চাই না, শুতে চাই না, বিছান| 
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চাই না; যেমন বসে আছি, অম্নি বসে থাকব, তাতে তোমাদের 
আপত্তি কি? 

স্বা।--ন| না, তা হবে না । এখনও ভাল চাও ত ওঠ। পুরুষর। 

ঘরে এলে কেন মার খেয়ে ম'বুবে! 

আমি ।-_বাছ।! কোথায় যাব বলে দাও, কারো বাড়ী দ্েখয়ে 

দাও, সেইথানেই ন। হয় যাই । 

শ্বা।--এখানে আর কারে! বাড়ী নেই! আমরাই এই দুশ্বর বোষ্টম 

আছি। ওরা আমাদের দেয়েজি। আমাদের সঙ্গে ওদের ঝগড়া, মুখ 

দেখাদেখি নাই। 

আমি ।--বাছা! তোমরা বৈষ্ণব, আমি ত্রাঙ্ষণ। বড় বিপদে 

প,ড়েছি বলেই তোমাদের বাড়ী এসেছি। দয় ক'রে রাত্রিটুকু থাকতে 

দাও, তাড়ও ন। 

এত বলিলাম, তথাপি মাগী কিছুতেই আমাকে থাকিতে দিবে না । 

আমিও ভাবিলাম-_-এখান হইতে উঠিলে যখন আর উপায় নাই-_-আর 

থাকিবার স্থান নাই, তখন যতই বলুক, কিছুতেই উঠিব না। উহাদের 
সহিত যখন বিবাদ, তখন উহার কেহ আসিবে না। মাগী 

মুখে ঘতই বলুক, আমার গায়ে হাত তুলিতে পারিবে না। পুরুষেরা 
আসিয়া মারিবে বলিতেছে ; ত। বিনয় করিয়া বলিলে তাহাদের কি দয়] 

হইবে না? যাহ৷ হউক, তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা হয় হইবে ; এখন ত 

উঠিতেছি না।৮ এইকপ স্থির করিয়। আমি আর কোনও কথাটি কহি- 
লাম না, চুপ করিয়া বসিয়৷ রহিলাম। মাগী কতক্ষণ বকিয়া বকিয়া 

শেষে আর থাকিতে পারিল না; ক্রোধভরে আমার চাদরখান৷ ধরিয়। 

এমন টান দিল যে, তাহ। খানিকট! ছি'ড়িয়া গেল। আমার চাদরথান। 

যদিও পুরাতন; তথাপি মাগীকে একটু অপ্রস্তত ও নিরস্ত করিবার জন্ত 

বলিলাম---“আহা। ক'লে কি! নূতন চাদরখান। ছিড়ে দিলে 1” 



২০৬ হরিভক্তি । 

মাগী তথাপি নিরস্ত হইল ন1; বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। 

আমি।-- বাছা! তোমাব পায়ে ধরি, আমাকে তাড় ও না। 

এই বলিয়া পায়ে ধরিতে গেলাম । তখন মাগী তাড়াতাড়ি পা সরা- 

লইয়। গজ গজ. করিতে করিতে সেই কাপড়খানা তুলিয়া ও এক কোণে 

একথাঁন! ছেঁড়া মাছুর ছিল, সেঈখানা৷ লইয়া, বধূর সিত্ত বাটার মধ্যে 
প্রবেশ করিল। আমিও একটু নিষ্বণ্টক হইয়। বসিয়৷ রহিলাম । কতক্ষণ 

পরে লঠন জালিয়া, কথ। কহিতে কঠিতে ছুই জন পুরুষ আসিল। 

তাহার! সেই সদরের পাশ দিয়া একবারে বাটার মধ্যেই প্রবেশ করিল। 

আমি অন্ধকারে বসিয়াছিলাম, আমাকে দেখিতে পাইল না। তাহার! হাত, 

পা ধুইয়৷ স্স্থির হলে, মাগী বলিল--“দেখ. রা? একটা ছোঁড়া ওদের 

সদরে এসে ঝসেছিল। ওর তাড়য়ে দিতে আবার আমাদের সদরে এসে 
বসেছে । এত বালাম, কিছুতেই উঠতে চায় না 1৮ বাছুর কোনও, 

কথ। শুনতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে দুইজন পুরুষ একট! প্রদীপ 

লইয়া সদরে আদিল । পরে জানিলাম, বাছুর ভাল নাম বাধানাথ, 

বয়ল ৩০1৩২ বৎসর; সে সেই মাগীর পুদ্ধ। অপর ব্যক্তি--বাবাজী-_- 
রাধানাথের গুরু; বয়স ৫০৫২ বৎসর । 

রাধানাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল--“ভোমার বাড়ী কোথ| ? আমি 
ক্ষেপে সকল কথা বলিলাম, এবং শেষে একটু কাতরত। ও বিনয় 

প্রদর্শনও করিলাম। রাধানাথ আর দ্বিরুক্তি করিল না। তার এক 

হাতে প্রদীপ, অন্য হাতে একখান কম্বল, ও এক বগলে একখান বই এবং 

অন্ত বগলে সেই মাছুরখান। ছিল। প্রদীপট। একট! কাঠের দেরকোর' 

উপর রাখিয়া কম্বলখানা পাতিয়া বাবাজীকে বসিতে বলিল, এবং মাদুর 

খানা পাতিয়া নিজেও বসিল। "আমি একটি ধারে খটিতে ঠেস্ দিয়! 

যেমন বসিয়াছিলাম, তেমনই বসিয়া রাহিলাম। 

তার পর রাধানাথ, বাঁবাজীর পদধূুলি লইয়া, সেই বইখানি খুলিয়া, 

ব ৬৫৯ শীল লি 
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গিল। বইখানির নাম “চৈতগ্ভচারতা- 

ম্বত,,--বটতলার ছাপা, সেহইাদন্মাত্র কেন ভইয়াছিল। রাধানাথ 

তাহার প্রথম শ্লোকটি এইরূপে আবৃত্তি কিল -_- 

বন্দে গুরুনিশ ভক্ত! নিশ মিশাবতারকান্। 
তৎপ্রকাশাশ্চ তচ্ছক্তি কুষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥ 

বাবাজী আবৃত্তির দোষ সংশোধন না করিয়া ব্যাখ্য। করিতে 

লাগিলেন__ ণ 

বন্দে গুরু কিনা হে গুরুদেব তোমাকে ধন্দনা করি । এনিশ ভভ্ত।' 

কিন। শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবের ধার। ভক্ত, তাদিগে বন্দন। কররি। “নীশমীশাব- 

তারকান্্” কনা চৈতন্যদেবের যে অবতারগণ, ভার্দিগে বন্দনা করি। 

'তত্প্রকাশাশ্চ তচ্ছক্তি কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং কিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত দেবকেও 

বন্দন। কার, যে শ্রীক্ষ্চৈভগ্ঠচন্দ্র শ্রীনবদ্ীপধানে শচীগরভে জন্ম লঃয়ে 

অপাধারণ শক্তিপ্রকাশ করেছেন । 

ব্যাখা। শুনিয়। মামার হানি আপিল, মনে মনে একবার হাপিলামও । 

তার পর দ্বিতীয্ব শ্লোকের আবৃত্তি 
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতত্ত নিত্যানন্দ মনোদিতৌ | 

গৌড়দয়ে পুষ্পবাস্তো চিত্র শন্দৌ তমোলুদৌ ॥ 

বাবাজী বলিলেন-_-“মহোদিতো ন্য়, মভোনিতৌ পাঠ হবে ।” কিন্তু 

রাধানাথ নিত্যানন্দৌ প্রভৃতি স্থলে যে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পাঠ করিল, 
তাহার আর সংশোধন করিলেন না | শেষে ব্যাখ্য। করিতে লাগিলেন-- 

শ্রীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রতভুকে বন্দনা করি। 

তারা কিরূপ? পসহোদিতৌ, কিনা সহোদরের স্বরূপ অর্থাৎ দ্বাপরে তার। 

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব ছিলেন, কলিতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ হ'য়েচেন। 

“গৌড়দয়ে” কিনা! গৌড়দেশে উদয় লাভ ক'রে তাকে ধন্য ক'রেচেন। 



টি হরিভক্তি | 
মাছি রাজি লাস ৮ লীগ লীন্দ পাপী তে এডিসি তাত ক ১% কাত সি ও 

পুষ্বস্তো” কিনা তাদের গলদেশে বনফুলের মালা শোভা পাচ্চে। 

“চিত্র শন্দৌ কিনা তারা এমন সুপুরুষ ছিলেন যে, দেখলেই সন্দ 

(সন্দেহ) হ'ত যেন চিত্রপটে তুলী দিয়ে তাদের শ্রীঅঙ্গ নিশ্বাণ করা 
হঃয়েচে। আর 'তমোন্ুদৌ” কিনা যাদের দেহে তমোগুণ আছে, তার৷ 
তাদের তত্ব জান্তে পারে ন। । 

আমি ইতঃপূর্বেব একটা গল্প শুনিয়াছিলাম-_এক শিষ্য, তার গুরু-__ 

কোনও বাবাজীকে জিজ্ঞানা করিঘ্ধাছিল, “প্রভূ! চৈতন্তচরিতাম্বতে 

ভাগবতের এই যে একটি শ্লোক উদ্ধার কর! হয়েছে-_ 

“অহো ভাগ্যমহে। ভাগ্যং নন্দগোপতব্রজৌকসাং। 

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥” (১) 

এর অর্থ কি?” 

প্রভূ বলিলেন-_-“ওর অর্থ শুন--শুকর্দেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিৎকে 

বল্চেন যে,হে মহারাজ! আপনি আজ আমাকে যে হরিকথ। প্রশ্্ 

ক”চ্চেন, ইহা 'অহো৷ ভাগ্য” কিনা আপনার পরম সৌভাগ্য । আর 

আমি যে, আপনার কাছে সেই হরিকথা বর্ণন ক"্রব, ইহা “মহো। 

ভাগ্যং কিনা আমারও পরম সৌভাগ্য । আর “নন্দগোপ* কিনা নন্দ- 

গোপের, “ব্রজৌ, কিনা ব্রজপুবীরও পরম সৌভাগ্য, কেনন! 'পরমানন্দং 
পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং* কিনা পরমানন্দ পূর্ণব্্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ নন্দের পুত্র 
হয়ে সেই ত্রজপুরীতে “যন্িত্রং' কিন! জন্ম গ্রহণ করেছেন ।» 

এই বলিয়াই প্রভু ভাবে গদ্গদ্র হইলেন, শিষ্যেরও ছু'নয়নে শতধার। 

(১) গ্লোকটির প্রকৃত অর্থ-_(ব্রহ্ম। বলিয়াছিলেন ) পরমানন্নবিগ্রহ পূর্ণর্রঙ্গ 

সনাতন (শ্রীকৃষ্ণ ) ফাহাদের মিত্র, সেই নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগ্ের কি সৌভাগ্য, 

কি সৌভাগ্য |! [ব্রজ ওকস্ (বাসস্থান) যাহাদিগের তাহারা ব্রজৌকদ্-_ব্রজবাসী | 
ব্রজৌকসাং__ব্রজবাসীদিগের 1) 



রাধাকৃষ্ণ একই । ২০৯ 

বহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শিষ্য নয়ন মাঞ্জন। করিয়া! মনে মনে 

শ্লোকটির আলোচনা! করিতে লাগিল এবং দেঁখিল যে, স্কোকস্থ সকল 
পদ্গুলিরই অর্থ কর! হইয়াছে, কেবল “কসাং, পদ্টির অর্থ বাকি আছে । 

তখন বাবাজীফে জিজ্ঞাসা করিল-_“পপ্রতভূ ! শ্লোকটির ত সকল পদ্দেরই 

অর্থ কঠ্রেচেন; কিন্তু 'কসাং পর্দের অর্থ ত কল্লেন না। ওটার অর্থ কি, 

কুপা ক'রে ব'ল্তে হবে|? 

প্রভূ বলিলেন-_-“ওখানে “কসাং পদের কোনও অর্থ নাই, ওটা 

পাদ্পূরণে (১) বসেচে।” 

উক্ত শ্লোকটিরও সেইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার মনে হইল যে, 

এই প্রভূই বুঝি সেই প্রত । যাহা হউক, ক্লোকটি শুনিয়৷ আমার বড় 

আনন্দ হইল। মনে করিলাম, কি চমৎকার ভাব! কিন্তু বাবাজী 

যেরূপ ব্যাখ্য! করিলেন, ত্তাহাতে রাধানাথ প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে 

পারিল ন। ভাবিয়৷ বড় আক্ষেপ হইতে লাগিল। সুতরাং আর চুপ করিয়। 

থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম--“ঙ্লোকটির ভাব ঝড় চমত্কার |” 

বাবাজী ।--এমন গ্রস্থকি আর আছে? 

আমি।__-আপনি যে ব্যাখ্যা ক'ল্লেন” তাতে বেখ ২% উনি সে ভাব 

বুৰ তে পাল্লেন না। 
ভপাপপসাজজাপপপপীশীট শ। আল শীপীশিশী শপ পা শিস্পিাপিননাদা লাাপিাপিশিশ তি শে 

(১) একটি শ্লেককে চারি ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে পাদ বা চরণ 

বলে। ছন্দোবিশেষে কোনও ক্লোকের প্রত্যেক পাদে ৮টি, কোনও গ্লোকের ১১টি, 

কৌনও গ্লোকের ১২টি ইত্যাদি অক্ষর থাকে | প্রয়োজনমত পর বসাইবার পর যদি 

কোনও পাদে একটি অক্ষর কম পড়ে, আহ! হইলে তুঃ 'হঃ হ, প্ম। ৮ বৈ__এই করটি " 

অবায়ের মধ্যে যে কৌনও একটি বসাইক্া সেই পাদ পূরণ করিয়। লইতে পারা যায়। 

তাহাকেই পাঁদপূরণ বলে । এ ছয়টি শব্ধ ভিন্ন আর কোনও শব্দ বারা পাদপুরণ হয় 

না) কিন্ত এখানে গ্োসাইজী “প্রজৌকসাং” পদের অন্তর্গত 'কলাং শককেই খা 

পূরণে বলিলেন |! 

১৪ 

পা পপ চা শালা 
স্পা পপ পাশপাশি তিল শাসপস্পিপীপিপ লিপি 



২১০ _... হরিভক্তি। 
লা্িলাসিিলা দিলা লিক পাচ পাও ল সি. পিল পিপি পাটি সভা কা রা লি লী ল ছি ৪ লা লী লীন রত পালাল জলির লািপাস্সিলিস 

বাবাজী একটু চট বলিলেন__«কেন ? এর চেয়ে ৷ আর কি ব্যাখ্যা 

হ'তে পারে ?” 
আমি ।--আপনার ব্যাখ্যায় আমি দোষ দিচ্চি না; উনি ভাল 

বুঝতে পারেন নি বলে আমার বোধ হ'চ্চে। 

বাবাজী ।__তুমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পার ? 
আমি ।-_নিজে যেটুকু বুঝিছি, সেইটুকুই ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে 

পারি। 

বাবাজী ।--এ কি তোমার পড়া পুথি? 

আমি ।--আজ্ঞা না। আমি ও গ্রন্থের নামমাত্র শুনেছি, চক্ষে 

কখনও দেখিনি । ূ 

বাবাজী ।--তবে কিরূপে অর্থ বুঝ লে? কিরূপে ব্যাখ্যা ক'রুবে? 

আমি আর উত্তর দিলাম না। কিন্তু রাধানাথ বলিল-_-“আপনি কই 
ব্যাখ্যা করুন দেখি 1” 

আমি বলিলাম--”ঞ্লোকটি তবে আর একবার পড়ন।” 

রাধানাথ শ্লোকটি পুনরাবুত্তি করিলে, আমি একবার বিশুদ্বরূপে' 

আবৃত্তি করিলাম । যথ1-_- 

বন্দে শ্রীকৃষ্চচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতো। 
গৌড়োদয়ে পুষ্পবাস্তো চিত্রৌ শন্দৌ তমোন্ুদৌ ॥ 

পরে এইরুপ ব্যাখ্যা করিলাম-_শ্রীকঞ্চচৈতন্ত-নিত্যানন্দৌ বন্দে? 

শ্রীচৈতন্তদেব ও শ্রীনিত্যানন্দকে প্রণাম করি । তার! কিরূপ? 'পুষ্পবস্তৌ 
অমরকোষে আছে “একফ্লোক্ত্য পুষ্পবস্তো দিবাকরনিশাকরৌ” তুর্ধ্য ও 
চন্দ্রকে এক কথায় পুষ্পবৎ বলে। তাহারা পুষ্পবৎ অর্থাৎ স্ধ্য ও চন্দ্র । 

এই শ্লোকে অগ্রে চৈতন্তদেব, পরে নিত্যানন্দের উল্লেখ আছে; ওদিকে 
অভিধানেও পুষ্পবৎ শব্দের অর্থে অগ্রে নু্ধ্য পরে চন্দ্রের উল্লেখ আছে % 
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অতএব ক্রমান্বয় অন্থসারে চৈতন্যদেবকে হূর্য আর নিত্যানন্দকে চন্দ্র বলা 
হুইল। কারণ, সুর্য্যই সকল তেজের আধার ; চন্দ্রের নিজের তেজ নাই, 

সধ্যের তেজেই তিনি তেজস্বী হন? এতাবতা৷ চৈতন্রদেবই পূর্ণরন্ধ শ্রীকষ, 
এবং নিত্যানন্দ তাহার অংশ নক্কর্ষণ বুঝাইল। তার কিরূপ চন্ত্র-ত্্য ? 
“চিত্রো অদ্ভুত । যেরপ পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই, তাকেই অদ্ভুত বলে; 
তারা অদ্ভূত কিসে ? “দহোদ্িতৌ” এক সঙ্গে উদ্দিত হয়েছেন ব'লে । 
চন্দ্র ও হুর্্যকে এক সঙ্গে প্রকাশ পাইতে কখনও দেখ! যায় নাই ; কিন্ত 
তার! এক সময়েই প্রকাশ পেয়েছিলেন! আর কিসে অদ্ভূত ও কোন্ 
গুণেই বা তাদিগে চন্ত্র-সূর্ধ্য বলা হ'ল? “তমোম্ুদৌ” তমঃ শব্দের অর্থ 

অন্ধকার, অন্য অর্থ অজ্ঞান । চন্দ্রস্থ্য যেমন তমঃ অন্ধকার নষ্ট করেন, 

তারাও সেইরূপ লোৌকের তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান দূর ক'রেছেন। চন্দ্র্্য্য 
বাহিরের অন্ধকার নষ্ট কণ্তে পারেন; গুহাদ্ির মধ্যে যে অন্ধকার থাকে 

তা নষ্ট ক'্ভে পারেন না; কিন্তু তার! মানবের হ্ৃদয়গুহাস্থিত নিবিড় 

অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট ক'্তে পেরেছেন; তাই তীদিগে অদ্ভূত চন্দ্র-সুধ্য বল! 

হয়েছে। অদ্ভুত ঘটনাকে উৎপাত বলে; উৎপাত হ'লে অমঙ্গল ঘটে; 

তাদের উদয়ে তবে কি জগতের অমঙ্গল ঘটেছিল? ন1) তার 'শন্দো? 
মঙ্গলদাত। ; তারা আবিভূর্ত হয়ে জগতের অশেষবিধ মঙ্গল বিধান 

করেছেন , চন্দ্র-সূর্যয এক সঙ্গে উদিত হয়ে উৎপাতন্ধপে জগতের অমঙ্গল 

ঘটান, তার! কিন্তু এক সঙ্গে উদিত হয়ে, জগতের মঙ্গল ঘট্য়েছেন, 

এজন্ও তারা অদ্ভুত চন্দ্র-সূরয্য ব'ল্তে হবে। চন্দর-সথ্য্য উদয়পর্ববতে উদ্দিত 

হন, তার! কোথায় উদ্দিত হয়েছিলেন? গৌড়োদয়ে” গৌড়দেশবূপ 

উদ্দয়-পর্ব্বতে | 

ব্যাখ্যা শুনিয়া রাধানাথ সমধিক সন্ধষ্ট হইল। তখন “প্রথম ক্লোক- 

টিরও ব্যাখ্যা করুন” বলিয়৷ তাহাও পূর্ববৎ আবৃত্তি করিল। 

আমি।--তৎ্প্রকাশাশ্চ' ওখানে 'শা'র পর কি অনুম্থার নাই? 



২১২ হরিভক্তি। 
কালা অল লো টস পিপল লা পিল পিপিপি পরস্ি লাস ৩৬ রো সন ৯ লো এ তো সিল এ পাস টি দি ই৪ ৯৯৪৯৪ ডিন সিডি সি সি সিটি সিল উদ শী ৬ তো উল ঠা িত 

রাধা ।--হ1 আছে। 

আমি।--তবে 'তৎগ্রকাশাংস্চ' বলুন। রাঁধানাথ তাহাই বলিল। 

আমি।--“তচ্ছক্তি'র পর অন্ুম্বার নাই? 

রাধ1।--না, বিসর্গ আছে। 

আমি ।--কোন্ ইকার আছে? 

রাধা।-_তৃন্ব ইকার। ্ 

আমি।--যদি বিসর্গ থাকে, তবে দীর্ঘ ঈকার হবে। ছাপার ভূলে 

হন্য ইকার হরেছে। তচ্ছক্তীঃ পস্ড়তে হবে। উহার বিশুদ্ধ 

পাঠ এই-- 

বন্দে গুরূনীশভক্তা-নীশ-মীশাবতারকান্। 
ততপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তী; কৃষ্ণচৈতন্যাসংজ্ঞকং ॥ 

এইবপ আবৃত্তি করিয়া আনি এ শ্লোকটিরও বাখ্যা করিলাম । কিন্তু 
তখন চৈতন্তলীলায় অভিজ্ঞতা ন!। থাকায় টীকান্্যায়ী অর্থ করিতে পারি- 

লাম না; নিজের তখন যেমন জ্ঞান, তদন্বূপই অর্থ করিলাম । অর্থাৎ 

“ঈশভক্তান্, ইত্যাদির ব্যাখ্যায় চৈতন্তদেবের ভক্ত, চৈতন্তদেবের অবতার, 

চৈতন্দ্দেবের প্রকাশ ও চৈতন্তদেবের শক্তি বলিয়৷ টীকাকার যে শ্রীবাস 

পণ্ডিত প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, আমি তাহ! না জানায় বিষ্ণুর ভক্ত, 

বিষ্ণুর অবতার, বিষ্ণুর প্রকাশ ও বিষ্ণুর শক্তি বলিয়া নারদাদির উল্লেখ 

করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে রাধানাথ ত সন্তষ্ট হইলই ; বাবাজীও 

কোনও আপতি করিলেন ন।। 

তার পর রাধানাথ আমায় বলিল--“আপনি এইখানে আন্গুন ন1।+ 
আমি ।-_পায়ে কাদা, কাপড় ভিজে, ওখান যেতে পার্ব না। এই- 

থানেই বেশ আছি। 

রাধা ।-আমি জল এনে দিচ্চি, পা ধুন। 

দি দিল সিল দরদ 8 হী বাদ লাক 



রাধাকৃফ্ণ একই। ২১৩ 
পতি ছিটািটীিরসির সিট সিল ৪ এ লিল পল সুপ টিসি সিনা সি উিলীসিরি টা ছিলি ঠাসা সিটািনীিঠ দত ও ঠাসা উচা 2৯7৪ ৯ তঠ% 05 লী তা লা লিলা সিল কির উল লস রিলিস টিপ লিনা লাস্ট শি লা লরি 

আমি ।--তোল। জলের কর্শ নয়, অনেক কাদা । তবে যদি পুকুর 

দেখ্য়ে দেন, তা৷ হ'লে পা ধুয়ে আনি। 
রাধানাথ তখনই উঠিয়] বাটার ভিতর হইতে লঠন জালিয়া আনিল, 

এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া ঘাটে লইয়া গেল। আমি হাত পা ধুইয়া 
আলিলে একখান। “বাসি” কর] কাপড় আনিয়া আমাকে পরিতে অনুরোধ 

করিল। আমি সেই কাপড়খান! পরিয়া ভিজা কাপড় শুকাইতে দিলাম। 

এতটুকু আদর দেখিয়া বাবাজীর বুঝি আমার উপর ঈর্ষী হইল। যে সময় 
আমি কাপড় ছাড়িতে ও ভিজ কাপড় খাটাইয়। দিতে বাস্ত, সেই সময়েই 

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“তুমি কোন্ ব্যাকরণ প+ড়েছ ?” 
আমি।-_ প্রথমে “সংক্ষিপ্তসার” পড়েছি, এখন “মুগ্ধবোধ” পণ্ড়ছি। 
বাবাজী ।-_কাব্য কিছু পড়া আছে? 

আমি ।-_ভটি, রঘু, কুমার, ভারবি, মাঘ, বেণীসংহার প.ড়েছি। 

বাবাজী । কালিদাসের কোনও গ্রন্থ পড়।৷ আছে? 

আমি ।_-এ যে বল্লাম__রঘু, কুমার । 
বাবাজী ।-_কালিদাস কার সভাপগ্ডিত ছিলেন? 

আমি ।-_বিক্রমাদিত্যের। 

বাবাজী । বিক্রমাদ্দিত্যের নবরত্ব সভায় কয়জন পণ্ডিত ছিলেন? 

আমি ।--নয় জন। সেই জন্যই "নবরত্ব* নাম। 

বাবাজী ।--কে কে বল দেখি ? 

আমি।-__্ধব্স্তরি-ক্ষপণকা-মরসিংহ-শঙ্কু- 
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ। 

খ্যাতো৷ বরাহমিহিরো নুপতেঃ সভায়াং 

রত্বানি বৈ বররুচিন'ৰ বিক্রমস্থ্য ॥৮ 

বাবাজী ।--ও শ্লোকে ত দশজনের নাম আছে । 



২১৪ হরিভক্তি। 
বাতিল লাঠি চাদ নিলা পিতা রাস রসনা রিলিস রা পাস ললিত সিল লাসিলািলািসিল লী লিলির লা লীমবািিি্পিল লীলা পল লী সত লোপা লী লাকী লা লি 

আমি।--কি ক'রে? 

বাবাজী ।--ধ্বন্বস্তরি ১, ক্ষপণকা ২ (আমি বলিলাম, “ক্ষপণক1 নয়, 

ক্ষপণক” । বাবাজী সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না), অমর পিংহ ৩ 

শঙ্কু ৪, বেতালভট্ট ৫, ঘটকপ্পুর ৬( আমি-__ঘটকর্পর), কালিদাস ৭ 

বরাহ ৮, মিহির ৯ আর বররুচি ১ | 

আমি। _বরাহ-মিহির দুই ব্যক্তির নাম নয়, এক ব্যক্কিরই নাম। 

বাবাজী । কখনই নয়। দুই ব্যক্তির নাম। 

আমি ।--যদি দুই ব্যক্তির নাম হত, তা হ'লে একবচনের বিভক্তি 

থাকৃত না; খ্যাতৌ বরাহমিহিরৌ এইরূপ দ্বিবচনান্ত পাঠ থাকৃত। 

কুতরাং যখন উহ! একবচনান্ত ' আছে এবং শেষ চরণে 'নব' সংখ্যার নির্দেশ 

রঃয়েচে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাচ্চে--বরাহ-মিহির দুইজন নহেন, একজন। 

এই বলিয়া রাধানাথের অন্রোধে আমি বাবাজীর আসনের একাধারে 

বদিলাম, এবং সেই গ্রন্থের আরও তিনটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলাম। তন্মধ্যে 

এই শ্লোকটি পাইলাম _- 

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি-হুলণদিনী শক্তিরস্মা- 
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকট-মধুনা তদ্দয়ং চৈকামাপ্তং 
রাধাভাবহ্যতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্তস্বরূপম্॥ 

শ্লেরকটিতে যে “হলাদিনী শক্তি”? গাছে, তাহ! তখন নিজে ভাল বুঝি- 
গাম না বলিয়া রাধানাথকে উহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে পারিলাষ না; 

মোটামুটি একরূপ অর্থ বুঝাইয়! দিলাম । এবং দৃষ্টান্তস্থলে বলিলাম__ 
“যেমন এ বরাহ-মিহির এক ব্যক্তির নাম হইলেও, কেহ কেহ বুঝিবার 

ভ্রমে ছুই ব্যক্তির নাম বলেন, সেইরূপ আমরা বুদ্ধির দোষে রাধা-কৃষ্ণ ছুই 
ভাবি। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণ ছুই নহেন, একই 1” 



রাধাকৃ্ণ একই । ২১৫ 

এমন সময় রাধানাথের মাত। রাধানাথকে ডাকিল এবং বাবাজীকে 

লইয়। আহারের জন্য বাটার মধ্যে যাইতে বলিল। রাধানাথ আমাকে 

জিজ্ঞাস। করিল--“আপনার আহারের কি হবে ?” 

আমি।--কিছুই আহার করব না। 

রাধা ।--তা হবে না। আহার কণর্তেই হবে। পাকের যোগাড় ক'রে 

'দিই। 

আমি ।__ আমি রাধতে জানি না। বিশেষ, আমার খেতে ইচ্ছ। 

নাই । আমাকে ও অন্থুরোধটি ক'র্বেন না।" 

রাঁধান।থ বাবাজীকে লইয়া বাটার মধ্যে গেল। রাধানাথের মাত৷ 

জিজ্ঞাস করিল--"ও কে রে রাছু? 

রাধা ।_-কে আর ! একটি ব্রাহ্মণের ছেলে। ভারি বিদ্বান। এই 

বয়সে খুব বিদ্যে শিখেছে । কি বলেন প্রতু ? 

প্রভূ কিছুই বগিলেন না। কিছুক্ষণ পরে রাধানাথ একবাটী দুগ্ধ ও 

একখানা রেকাবে করিয়া খান-কতক বাতাস লইয়া আসিল। 

রাধানাথের মাতাও একঘটী জল ও একখান। আসন লইয়া তাহার সঙ্গে 

আনম্িিল এবং আসন পাতিয়। হস্তমার্জনা করিয়া স্থান করিয়। দিল। রাধা" 

নাথ সেই স্থানে দুধের মাটী ও রেকাব রাখিয়। আমাকে জল খাইতে 

অনুরোধ করিল ; আমিও রাধানাথের অনুরোধ রক্ষা করিলাম। সেই 

সময় তাহার মাতা আমাকে বলিল--“আপনি ত আমার বড্ড পাঁপ 

করেছ! আপনি আমার পায়ে ধত্তে এসেছিলে 1!” এই বলিয়া গলায় 

কাপড় দিয়! ভূমিষ্ট হইয়। আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম-_ 

“সাধ করে কি বাছা পায়ে ধত্তে গিয়েছিলাম ! তুমি যে ক'ন্ডে লাগলে !! 

যা হোক্, আমি লে জন্য তোমার কোনও অপরাধ নিইনি।” 

রাঁধানাথ মাতাকে তিরস্কার করিয়া, পরে আমার জন্ত বিছানা! প্রস্তত 

করিল, একটা মশারিও খাটাইয়৷ দিল। এবং তাহার পার্খে বাবাজীর 



২১৬ হবিভক্তি। 
কাস ভোর লী ভি লস রা এছ লা লি কা রা তি রানি চি নি ছি রত লি রসটা ছি তি এসি নস এ তিিঠীছি লা রি সরা ত % লাস কি লালা লী লা রা শী ছি তি রসি লী পলা লালা উপ সি 

জগ্ত বিছানা করিয়া আহার করিতে গেল। আমি ুখে শয়ন করিলাম । 

ভাবিলাম--টচতন্-চরিতামুতের মাহাত্যেই আজি এ ঘোর বিপদে উদ্ধার 
পাইলাম । হাতে পয়সা হইলে সর্বাগ্রে একখানি তন্তচরিতামূত কিনিব। 

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম । বাবাজী কখন 

আসিয়া শুইয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারি নাই। প্রত্যুষে নিপ্রাভজে 

উঠিলাম। তখন আর কেহই উঠে নাই-.এই একট কারণ, আর দিবা- 

লোকে তাহাদিগকে মুখ দেখাইতে কেমন লজ্জা বোধ হইল-__এই আর 

একট কারণ, এই উভয় কারণে রাধানাথের সহিত সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা 

না করিয়াই কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ইতঃপূর্বে ষখন 
মাতুল মহাশয়ের টোলে পড়িতাম, তখন সংস্কৃত. শ্লোকে খতৃবর্ণনা করিয়া 
*গছ্যামুক্তাবলী” নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচন1 করিয়! ভাহাকে উপহার 

দিয়াছিলাম। মাতুল মহাশয় তাহ! দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন, 
এবং আমার কলিকাতায় আপার পর তাহার শিশ্ক-সেবক ও বন্ধুবাদ্ধব- 

গণের সাহায্যে সেখানি মুদ্রিত করাইয়া, আমার তৎকালীন অধ্যাপক ও 

সহাধ্যামীদিগকে বিতরণ করিবার জন্য কয়েক খণ্ড আমার নিকট পাঠাইয়া- 

ছিলেন। তাহারই একখণ্ড আমার পকেটে ছিল। আসিবার সময় সেই- 

খানি বিছানায় রাখিয়। আসিলাম। কোথ৷ দিয়! কি করিয়া যে হাওড়ার 

পথে পড়িলাম, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন!। সে সময় আমি যেন 

দিশাহারা হুহয়া গিয়াছিলাম । যাহা হউক, গঙ্গ। পার হইয়! কলিকাতায় 

আসিয়া ত পৌছিলাম। কিন্তু যে আমায় দে বিপদে আশ্রয় দিল, তত 

যত্ব করিল, আসিবার সময় সেই রাধানাথকে সম্ভাষণ না৷ কর আমার 

অকৃতজ্ঞের কাধ্য হইয়াছে ভাবিয়। মনে বড় কষ্ট হইল, বড়ই অনুতাপ 

হইতে লাগিল। সেই অবধি আজি পর্য্স্ত সেই কথা প্রায়ই মনে হয়; 
মনে হইলেই অহুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। যদ্দি সে পথ চিনি- 

তাম, সে গ্রামের নাম জানিতাম, তাহা হইলে এখনও যাইয়া! রাধানাথের 



রাধাকৃষ্ণ একই । ২১৭ 

সহিত অবশ্ঠ সাক্ষাৎ করিতাম। কিন্তু তাহার আর সম্ভাবন! নাই। শাস্ত্র 
বলেন-- 

সাক্কেত্যং পারিহাস্তং ব। স্তোভং হেলনমেব ব।। 

বৈকুষ্ঠনাম-গ্রহণ-মশেষাঘহরং বিছুঃ ॥ 

( ভাগবত ) 

সন্কেতে অর্থাৎ অন্য কাহারও নামোচ্চারণস্থলে, পরিহাসচ্ছলে, স্তোভ 

অর্থাৎ গীতার পদপৃরণচ্ছলে, অথবা অবজ্ঞাচ্ছলেও যদি শ্রীহরির নাম 
উচ্চারণ করা যায়, তাহ1 হইলে সকল পাপের শাস্তি হয় জানিবে। 

তাই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে মমত্বাভিভূত-মনে একবারমাত্ত 
নারায়ণ-নামে আপন পুত্রকে ডাকিয়াছিল বলিয়া, নারায়ণ স্বীয় দূত ছ্বারা 

তাহাকে ম্বভবনে লইয়৷ গিয়াছিলেন ও তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। কিন্তু 

হায়! আমি আমার আশ্রয়দাত। রাধানাথের ভবনে যাইবার জন্য, রাঁধ।- 

নাথকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া, কৃতজ্ঞচিত্তে, সে কাল হইতে একাল 

পথ্যন্ত, নিয়ত ষে রাধানাথের ধ্যান করিতেছি, কাঁতরপ্রাণে অন্রদিন যে 

রাধানাথের নাম উচ্চারণ করিতেছি, তথাপি রাধানাথ আমার প্রতি এখ- 

নও দন! করিলেন না!! অজামিলের ম্যায় আমিও পবিত্র বিপ্রকুলে জন্ম- 

গ্রহণ করিয়! স্বীয় নমল চরিত্রে তাহ। কলঙ্কিত করিয়াছি, অজামিল অপেক্ষা 

আমি শতসহম্রগুণে পাপী, তা জানি; তথাপি পতিতপাবন রাধানাথের 

নামের গুণেও কি আমার সে পাপের খণ্ডন হইবে না ?-_রাধানাথের 

দর্শন পাইবধন1? এক্ষণে হরিভক্ত গ্রাহক-মহোদয়গণের নিকট আমার 

মবিনয় প্রার্থনা এই যে, তাহার! যেন স্বীয় সাধুত্বগণে আমার ছুঃখে দুঃখিত 
হইয়া, আমার প্রতি দয়! করিয়া, সেই দয়ানিধান রাধানাথের নিকট 

আযার এই অনন্ত পাপের খগুনের জন্য একবার নকলে মিললিয়। প্রার্থন! 

করেন। সেরূপ করিলে, ভক্তাধান ভগবান্ সেই ভক্তগণের প্রার্থনায় 



২১৮ হরিভক্তি। 
৬ শি উন দা ্ পিপপা পা্ াক ত পাশা পাদিশিদিলাস্পিশর পপি | আস তা দিপা লা নালা পলিসি সি পাকি লাকী সিএ এ সি আসি পটিিি 

অবশ্যই এ অধমকে চরণে শরণ দিয়! তাহার “অধমতারণ” নামের মহিমা 

প্রকাশ করিবেন । 

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি--- 

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি-হুলশদিনী শক্তি-রম্মা- 
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্তাখ্যং প্রকট-মধুন! তদ্দয়ং চৈক্য-মাপ্রং 
রাধাভাব-হ্যুতি-স্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ 

( শ্রর্ূপগোস্বামিকৃত কড়চা-_ 
চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত পঞ্চম শ্লোক 1) 

শ্লোকার্থ।--শ্রীকষ্ণের প্রণয় অর্থাৎ আনন্দের বিকার যে হলাদিনী 

শক্তি, তাহার নাম রাধা। অতএব তাহার] ( অনাদি কাল ব্যাপিয়! ) 

একাত্মা অর্থাৎ একই । তথাপি পূর্বে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে এই ভূতলে (জীবকে 
আরাধন।-পদ্ধতি শিখাইবার জন্যই ) দেহভেদ প্রাঞ্ধ হইয়াছিলেন অর্থাৎ 

ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে অর্থাৎ এই কলিযুগে সেই 

মৃর্তি আবার চৈতন্য নামে স্পষ্ট তর একীভূত হইয়াছেন। (অনাদি 

কাল ব্যপিয়া রাধাভাব কৃষ্ণে অন্তহিত থাকে । কিন্তু এখন রাধাভাবই 

প্রকটিত হইয়াছে; যেহেতু ) সেই চৈতন্যদেব রাধার মহাভাব যে শুদ্ধা 

পরা ভক্তি ও রাধার অঙ্গকান্তি যে গৌরবর্ণ, তাহ বাহিরে ধারণ করিয়া" 

ছেন। ঈর্দৃশ সেই কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্থদেবকে আমি প্রণাম করি। 
উক্ত ক্লেকের অনুবাদে “ণ্রীকষ্ণের আনন্দের বিকার যে হলাদিনী 

শক্তি, তাহার নাম রাধা। অতএব তাহারা একই”--এই যে অংশটুকু 

আছে, তাহার বিবৃতি কর! যাইতেছে | - 

কৃষ্ণ শব্দে পরক্রহ্ম। তথাহি--“কৃষিভূবাচকঃ শবে ণশ্চ নির্কৃতি 

বাচকঃ ॥ তয়োরৈক্য পরক্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে. 1: কৃষ শবের অর্থ 



রাধাকৃঞ্চ একই । ২১৯ 

সত্বা বা সং, ন শব্দের অর্থ আনন্দ, এবং উভয়ের যে সম্মিলন তাহাই 
চিৎ। অতএব কৃষ্ণ শব্দের অর্থ--সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ পরক্রক্ম। সৎ, 

চিৎ ও আনন্দ--এই তিনটি পরত্রঙ্গের স্বরূপ। ব্রহ্ম নির্বিকার; 
স্থতরাং তাহার স্বরূপ এ সৎ, চিৎ ও আনন্দও নির্ববিকার। কিন্তু 
যখন তিনি স্যষ্টিকার্ষ্য প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার প্র ভ্রিবিধ শ্ুদ্ধন্বরূপ 

বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন স্বর্ণের বিকারে নানাবিধ অলঙ্কার 

প্রস্তত হয়ঃ আকার-ভেদে তাহাদের হার-বলয়কুগ্ুলাদ্দি ভিন্ন ভিন্ন নাম 

হুইয়। থাকে ; অথচ তাহারা আদিতেও স্বর্ণ, বঞ্তমান অবস্থাতেও স্বর্ণ 

এবং ধ্বংসেও সেই স্থবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেইবপ বর্ষের বিকারে 

এই স্থাবর জঙ্গম পদার্থের উৎপত্তি; আকারভেদে ইহাদের মন্ুষ্য-পশু- 

পক্ষি-বৃক্ষ-লতাদি নাম হইয়াছে; এবং যাবতীয় পদার্থ আদিতেও সেই 

ব্রদ্ম, বর্তমান অবস্থাতে ও সেই ব্রহ্ম, এবং ধ্বংসেও সেই ব্রহ্ম ভিন্ন আর 

কিছুই নহে। ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিশায় বস্তই নাহ; সেই জন্যই শ্রুতি বলি- 

য়াছেন--“একমেবাদি তীয়ম্।» 

ব্রন্মের মধ্যে এক অসাধারণ অনন্ত মহাশক্তি নিহিত আছে । তাহা 

কেই এশী শক্তি ব৷ চিচ্ছক্তি বলে। ব্রহ্ম যখন নিক্ষ্িয়, নির্ববিকার ও 

নিগুণ অবস্থায় থাকেন, তখন তাহার সেই শক্তি প্রকাশ পায় না। 

পরে তিনি স্যষ্টি কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়া সক্রিয় হইলে, তাহার স্বর্ূপের বিকারে 
বিভিন্নবূপে দেই মহাশক্তির প্রকাশ হইতে থাকে ; এবং তখন সেই মহা, 
শক্তির গুণে তাহারও নগুণ অবস্থ। ঘটে। 

ব্ন্মের যে সৎ, স্বরূপ আহার বিকারে যে শক্তির প্রকাশ, তাহাকে 
“নন্ধিনী” বলে; তাহার নামান্তর প্রকৃতি ; এবং তদ্বারা জগৎ স্থষ্টি হয় 

ও তাহাতে ব্র্মের সত্তা অবস্থিত হয়; সেই সত্তাতেই জগতের সত্ব 

উপলব্ধ হইয়া! থাকে। “চিত স্বরূপের বিকারকে “সংবিৎ” শক্তি বলে; 

তাহার নামাস্তর মায়! ; তদ্বার! স্থষ্ট পদার্থে নানাধিক পরিমাণে চৈতন্তের 



২২৯ হরিভক্তি। 
শিলার বলিনি তা 

দি ভা উপ সিলি ক পাছত ০০০ চর ক কক ্রাস্রেন্যান্রি নব লি চি লী টানি টিসি ঠেছি লস ঠিক 

সঞ্চার হয়, ও দেহ-গেহাদিতে তাহাদের মমত্ব ভাব ঘটে; এবং সেই 
শক্তিগ্রভাবে ভগবত্ত| জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার যে “আনন্দ? 
স্বরূপ, তাহার বিকারকে “হলাদিনী” শক্তি বলে; তাহার নামান্তর রাধা; 
তদ্বারা স্ষ্ট পদার্থ যথাসম্ভব আনন্দ অন্ভব করিস! থাকে ; এবং সেই 
শক্তিই ভগবান্কে ও ভক্তগণকে পরম্পর পরম আনন্দ আস্বাদন করা- 
ইয়৷ থাকেন। 

এই কথ! চৈতন্যচরিতামত গ্রন্থে উক্ত ক্লোকের ব্যাখ্যায় বিশদরূপে 
বিবৃত আছে। যথা-_ 

বাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, ছুই দেহ ধরি। 

অন্টোন্তে বিলাস-রস আস্বাদন করি ॥ 

সেই ছুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞ্জি। 
ভাব আন্বাদিতে &ৌোহে হৈল। এক ঠাঞ্ঞি॥ 

ইথি লাগি আগে কহি তার বিবরণ । 

যাহা হৈতে হয় গৌরের মাহম] কথন ॥ 
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণুয়-বিকার। 

ত্বরূপ-শক্তি হলাদিনী নাম ধাহার ॥ 

হলাদিনী করায় কষে আনন্দাম্বাদন | 

হলাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ 
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষের স্বরূপ । 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে ভিন রূপ॥ 

আনন্দীংশে হলাদ্দিনী, সদংশে সন্ধিনী । 

চিদ্ংশে সংবিৎ্, যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 

খ নী শি না নং 

সন্ধিনীর সার অংশ, শুদ্ধ সত্ব নাম। 

ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ 



বাধাকৃক একই । ২২১ 

মাত পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর । 

এ সব কষ্ধচের শুদ্ধ-সত্বের বিকার ॥ 

সী ্ কা নং ৪ 

কুষ্ণ-ভগবত্বা-জ্ঞান সংবিতের সার । 

ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ 

হলাদিনীর সার প্রেম, তার সার ভাব। 

ভাবের পরম্কাষ্ঠ। নাম মহাভাব ॥ 

মহাভাব-স্বব্ধপ। শ্রীরাধা ঠাকুরাণী । 

সর্ববগুণ-খনি কৃষ্ণকাস্তাশিরোমণি ॥ 

সী নী নং নর না 

কষ্ণপ্রেম-ভাবিত ধার চিত্তেজ্্রিয-কায় । 

কুষ্ণ নিজ-শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ 

কৃষ্জেরে করায় যৈছে রস আন্বাদন । 

ক্রীড়ার স্বভাব ঘৈছে শুন বিবরণ ॥ 

কৃষ্ককাস্তাগণ দেখি ভ্রিবিধ প্রকার । 

এক লক্ষ্ীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ 

ব্রজাঙ্গনারূপ আর কাম্তাগণ সার । 

শ্রীরাধিক। হইতে কাস্তাগণের বিস্তার ॥ 

অবতারী কৃষ্ণ ৫যছে করেন অবতার । 

অংশিনী রাধা হৈতে গণের বিস্তার ॥ 

&বভব্গণ যেন তার অঙ্গ-বিভূতি । 

বিষ্ব-প্রতিবিষ্বরূপ মহিষীর ততি ॥ 

লক্মীগণ তার অংশ বিলাসাংশ দ্ধপ। 

সহিহীগণ কৈভব'বিলাস-ন্ঘরূপ ॥ 



২২২ হরিভক্তি । 
লাল লি লাস লা ৯ পিপি হাটি লিলি এলি পম 2 চর রা বি দরিিসি্ি লিসা ছি সির 

আকার-ন্বরূপভেদে ব্রজদেবীগণ। 

কায়াব্যুহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ 

বহুকাস্ত। বিন! নহে রসের ভল্লাস | 

লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ 

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রণভেদে । 

কষ্ণকে ক্রায় বাসাদিক লীলাম্বাদে ॥ 

গোবিন্নানন্দিনী রাধা, গোবিন্দ-মোহিনী | 

গোবিন্ব-সর্ধবন্থ, সর্বকাস্তাশিরোমণি ॥ 

শা রহ সং নাচ না 

রাধা পূর্ণা শক্তি, কৃষ্ণ পূণ শক্তিমান্। 

ছুই বস্ত ভেদ নাহি শাস্ত্র পরিমাণ | 

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ | 

অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥ 

রাধ! কৃষ্ণ এছে সদ! একই স্বরূপ । 

লীলারন আস্বাদিতে ধরে ছুই বূপ ॥ 

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি | 

রাঁধা-ভাব-কাস্তি ছুই অঙ্গীকার করি ॥ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্রূপে ঠকল। অবতার । 

এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ-পরচার ॥ 

এতাবতা বুঝা গেল যে, শ্রীরাধ! পূর্ণশ্তি, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ । 
যেমন মৃগম্দ ও তাহার গঞ্ধে নিত্য সম্বন্ধ, যেমন অগ্নি ও অগ্নিশিখায় নিত্য 

সম্বন্ধ, যেমন শ্র্ধ্য ও কিরণে নিত্য সম্বন্ধ, যেমন বাক্য ও অর্থে নিত্য 

সম্বন্ধ, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানে নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং রাধাকষ্জও নিত্য 

সম্বন্ধে সম্বন্ধ । 

“একটি বাক্য বল” বলিলে যেমন অর্থ পরিত্যাগ করিয়। বাক্য বল। 



রাধাকৃ্চ একই । ২২৩, 

যায় না, আবার “একটি অর্থ বল” বপিলে যেমন বাক্য পরিত্যাগ করিয়া 
অর্থ বলা যায় না, সেই রূপ রাধা-ছাড়া কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না, এবং 

কৃষ্ণ-ছাড়া রাধারও থাক। অসম্ভব । রাধা বলিলে, তাহাতে কৃষ্ণও বল। 

হইবে এবং কৃষ্ণ বলিলে, তাহাতে রাধাও বল! হইবে । রাধাকৃষ্ণ অভি, 

রাধাকৃষ্ণজ একই । 

যেমন বরাহ-মিহির এক ব্যক্তিরই নাম, যেমন ম্বরূপ-দ্বামোদর এক 

ব্যক্তিরই নাম, তেমনই বাধাকৃষ্ণ একই বস্বর নাম। হথতরাং রাধাকৃষ্ণ 

একই। 

কীর্তন | 

মন আমার, করিস কি বিচার, 

কালী কাল। আর ভিন্ন, কভু বলে! ন1। 

ব্রহ্ম একমেব, অদ্বিতীয় ভেবো, অভেদ জ্ঞানেতে সেবো, 

প্রভেদ তুলো না ॥ (ও মন) 

(ও মন) যে তারে যেমন ভাবে, আপন মনেতে ভাবে, 

সেই ভাবে সে দেখতে পাবে, পুরুষ কিংবা ললন1। 
তিনি ব্রহ্মা, তিনি বাণী, তিনি বিষ বিষুরাণী, 
তিনিই আবার শৃলপাণি, তিনিই দন্থজদলন! ॥ 

ভুবন-ভিতরে নাই সে রূপের তুলনা । (ও মন) 
(ও তার) করে কভু মোহন বাশী, কভু ভয়ঙ্কর অসি, 

মুখে মৃদু হাসি কভু জিহব। ললনা। (ও তার) 

গলে কভু বনমাল।, কভু দোলে মুগ্ডমালা, 

শিরে কতু চূড়া হেলা, কতু চুল এলোনা ॥ (শু তার) 



২২৪ হরিভক্তি। 

: (তিনি) কতু পীতবাল-পরা, কখনো ব! দিগস্বর, 

ভালে ভিলক-ধর1 কতু, দীপ্ত-জলনা'। (তিনি) 

কি জানি কি প্রয়োজনে, ভূলাইতে জগ'জনে, 

বূপ-ভেদ-দরশনে, করেন ছলন। ॥ (হেন ) 

বেদের এই লেখা, যে দীপ সেই শিখা, 

( তেয়ি) যে শ্যাম সেই শ্যামা, যেন ভুলে। ন। ॥ 

(ওরে ও মন) (শ্টামাচরণ বলে ) 

বিশ্বাসই মুলাধার। 
এক স্থানে রামায়ণের কথা হইতেছিল। অনেক লোক শুনিতে গিয়া- 

ছিল। সে দিন সেতুবন্ধনের কথ! পড়িয়াছিল। কথক মহাশয় অতি 

কুন্নররূপে সে কথাটি সকলকে বুঝাইয়। দিলেন। কথা ভাঙ্গিতে সন্ধ্যা 

উত্তীর্ণ হইল । সকলে বাড়ী চলিল। এক বৃদ্ধাও কথ শুনিতে গিয়া- 

ছিল। তাহার বাড়ী যাইবার পথে একটা খল ছিল। খাঁলটা তখন 

জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে । পল্লীগ্রামে সন্ধ্যার পর বড় কেহ 
পার হয়না এবং বিশেষ প্রয়োজনও ছিল বলিয়া পাটনি নৌক! লইয়! 
তখন চলিয়। গিয়াছে। সুতরাং পার হইবার উপায় নাই। 

বৃদ,কিয়ৎক্ষণ দ্দাড়াইয়! শেষে ভাবিল যে, রামনামের গুণে ত সমুদ্রে 

পাষাণ ভাসিয়াছিল, ডূবিয়। যায় নাইঃ তবে আমি রামনাম করিয়া এই 

সামান্ত খাল পার হইতে পারিব না? অবস্ই পারিব; কখনই ডুবিব না। 

এই ভাবিয়া সে “জয় রাম ! শ্রীরাম 1" বলিতে বলিতে খালে নামিল এবং 

হাটিয়া অনায়াসে খাল পার হইয়া গেল । তাহার একটু কাপড়ও 
'ডিজিল ন|। 

দে পরপারে পৌছিলে, আর একটি লোক পূর্ববপারে উপস্থিত হইল। 



বিশ্বাসই মূলাধার। ২২৫ 

এবং পারের নৌক। নাই দেখিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল--ই৷ বাছ! 

তুমি কি প্রকারে খাল পার হ'লে ?” 

বুদ্ধ বলিল--“তুমি কোথ| হ'তে আস্ছ ?” সে কহিল--“আমি 

কথ শুন্তে গেছ,লাম 1৮ 

বৃদ্ধা বলিল_-“তবে পারের জন্য ভাবছ কেন? কথায় ত রামনামের 
মাহাত্ম্য শুনে এলে? রাম ঝলেপার হয়ে এন না। আমিও রাম 

বলেই পার হয়ে এসেছি 1৮ 

বুদ্ধার কথ। শুনিয়৷ লোকটা রাম বলিতে বলিতে খালে নামিল এবং 

যত অধিক জলে যাইতে লাগিল, ততই কাপড়ও গুটাইতে পাগিল। 

এইরূপে ক্রমশঃ যখন আরও অধিক জলে পড়িল, তথন ডাকিয়। বলিল 

-_-“মাগি ! রামনামে পার ভ'তে পাচ্চি কহ? ক্রমশই থে ডুবন-জলে 

পণ্ড়লাম 1১, 

বৃদ্ধ! বলিল-_“বাপু! আমি দেখছি, তুমি রাম ব'ল্ছ, কাপড়ও 

তুল্ছ। রামনামে তোমার বাদ দৃঢ় বিশ্বাস থাকৃত, তা হলে তুমি 

কখনই কাপড় তুলতে না। আমি কেবল রামই ঝলেছি, কাপড় তুপিনি 
তাইতেই পার হয়ে এসেছি; আমার কাপড়ও ভেজোন। ভগবানে 

সম্পূর্ণ বিশ্বান ক'তে পালে, এ সামান্ত খাল কি, দুস্তর ভবলাগরও অনা- 

য়াসে পার হ'তে পারা যায়। আর ওক্ধপ আধ! 'বিশ্বান ক্লে গোম্পদেও 

ডুবে মতে হয়।? 

এই বলিয়া বুদ্ধ। চলিয়া গেল। লোকট। অতল জলে পড়িয়৷ হাবুডুবু 

থাইতে লাগিল। 

বৃদ্ধার এই উপদেশ গ্রহণ কর। আমাদের সর্বতোভাবে কর্তবা। 

আমাদের ষদি এই ভবসাগর পার হইবার অভিলাষ থাকে, তবে এন, 

দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হরি হরি বলিতে থাকি । হরিনামের গুণে আমরা 
অনায়াসেই পার হইতে পারিব। তাহার চরণে আত্মসম্পণ করিলে, 

১৫ 
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তিনিই আমাদিগকে পার করিয়। দিবন। আমাদিগকে নিজন্ব ভাবিয়া 

তিনি অবশ্যই রক্ষ! করিবেন--এ অতল জন হইতে উদ্ধার করিয়া লই- 

বেন। কিন্তু আমর! যদি হরিও বলি, আর কাপড়ও তুলি- অর্থাৎ মুখ 

হরি বলিয়। প্রত্যেক কাজে আপন আপন পুরুষত্ব প্রকাশ করিতে যাই, 

তাহা হইলে আমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই। অভিমান পরিত্যাগ 

করিয়৷ তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে, দীনবন্ধুর নিকট নিজের 

দীনত। ন। দেখাইলে, তীহা'র উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিতে না পারিলে, তিনি 

আমাদিগের দিকে চাহিবেন কেন? প্রহ্লা্দ অটল বিশ্বাপ করিতে 

পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান্ তাহাকে পদে পদে বক্ষা করিয়াছিলেন । 

অনলে, হস্তিপদতলে, অস্ত্রাধাতে, গিরিপাতে, সর্পদংশনে বিষান্নভোজনে, 

শস্বরের মায়ায়, সাগরজলে, পর্বতচাপে--কিছুতেই আত্মরক্ষার চেষ্ট 

পান নাই, কেবল সর্বভয়হারী হারতেই দৃট বিশ্বাস রাখিরাছিলেন, তাই 

ভগবান্ও তীহাকে উপেক্ষ। করিতে পারেন না ই, তাহার সঙ্গ ছাডিতে 

সমর্থ হন নাই, তাহাকে উদ্ধার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। 

হায়! সে বিশ্বাস আমপা কোথায় পাইবৰ ? হে বিশ্বনাথ! আমরা 

বিষয়-বিষে বিমুগ্ধ, বি্যাবু-ছ্ধবিহীন, এ বিশাল বিষম-ভবার্ঁবে পড়িয়া 

বিপন্ন; তুমি বিশেষ দয়া প্রকাশে সেইব্দপ বিশ্বাম বিতরণ করিয়া এ 

অকৃতি অধম »স্তানদিগকে উদ্ধার কর। 



আত্মা । 

( শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী ভগবদগীতার অনুবাদ ) 

কুরুক্ষেত্্র-যুদ্ধে, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, মহাত্ম। অজ্ঞ্ন যখন চতু- 
দিকে আত্মীয়স্বজনকে সন্দর্শন করিয়া, তাহাদের বধ সাধন করিতে হইবে 
ব্লিয়। বিষন্ন হইলেন, ভাবী শোক ভাবিয়। নিতান্ত কাতর হইলেন, এবং 

যুদ্ধে অনিচ্ছ! প্রকাশ করিয়া ধন্থর্বাণ পরিত্যাগপূর্ববক রথের উপর বলিয়! 
পড়িলেন, তখন অজ্জুন-সারথি ভগবান্ শ্রারুষ্ণ তাহাকে বলিতে 

লাগিলেন ;-- 

অঞ্জন ! এই লক্কট-সময়ে কিজন্য তোমার এরূপ অনার্ধযজনোচিত 

মোহ উপস্থিত হইল ? উহ! যে ব্বর্গপথের কণ্টক ও ইহলোকে অকীর্তিকর । 

পার্থ! তুমি বিষগ্ন হইও না, কাপুরুষতা-প্রকাশক হৃদয়-দৌর্ধস্য পরিত্যাগ 
করিয়া উত্থান কর । 

অঙ্জুন বলিলেন _মধুস্দন! আমি কিরূপে পৃজনীয় পিতামহ ভাম্ম- 

দেব ও গুরু দ্রোণাচার্যের অঙ্গে শরবর্ষণ করিব ? এই সকল মহানগুভব 

গুরুগণকে বধ না করিয়া যর্দি ইহলোকে আমায় ভিক্ষা! করিয়! খাইতে 

হয়, তাভাও আমি শ্রেয়ঃ মনে করিব, কিন্তু ই"হাদিগকে বধ করিলে, 

কেবল পরলোকে নয়, ইহলোকেও ইহাদের শোণিতসিক্ত বিষন্ন ভাগ 

করিয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব, তাহা 

বুঝিতে পারিতেছি না; এই যুদ্ধে আমিই জয়লাভ করিব, কি উ'হারাই 
আমাকে জয় করিবেন, তাহারও স্থিরতা নাই । জয়ী হইলেও ত কোনও 

স্থথ নাই দেখিতেছি ; যেহেতু ষাহাদিগকে বিনাশ করিয়। স্বয়ং প্রাণ 

ধারণ করিতে সমর্থ হইব না, সেই পরমাত্মীয় জ্যেষ্টতাত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র- 

গণই আমার প্রতিপক্ষরূপে যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে । কৃষ্ণ! আমি 
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ভবিষ্যৎ শোকের আশঙ্কার আকুল হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। কর্তব্য 

স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহ! আমার পক্ষে নিশ্চয় শ্রেয়স্কর, তাহ। 

তুমি বলিয়। দাও; আমি তোমার শিষ্য হইয়! শরণাগত হইতেছি, 

আমাকে সছৃপদেশ প্রদান কর। আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া যদিও 

আমি পৃথিবীতে নিষ্ষণ্টক সমৃদ্ধিশালি সাম্রাজ্য লাভ করি অথব। ইন্তরত্ব- 

লাভেও অধিকীরী হট, তথাপি আমার সেই সর্বেক্র্িয়সংশোষক শোকা- 

নল কিরূপে নির্বাণ হইবে, তাহ! ভাবিয় স্থির করিতে পারিতেছি ন1। 

তখন শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে এবপ বিষগ্ন দেখিয়৷ উপহাস-সহকারে বলিতে 

লাগিলেন__সখে ! তুমি বুদ্ধিমান লোকের ন্যায় অনেক কথ! বলিলে, 

আবার যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক 

প্রকাশ করিয়! নির্বাধের ন্তায় কাধ্যও করিলে 1] যাহার বাস্তবিক বুদ্ধি- 

মান্ তীহারা জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিমিত্ত কোনবপ অনুশোচনা 
করেন না। তুমি ষাহাঁদের মৃত্যু অর্থাৎ অভাব ভাবিয়া দুঃখ করিতেছ, 

বাস্তবিক তাহাদের অভাব হইতে পারে না; যেহেতু তাহারা সকলেই 

(তাহাদের আত্মা) নিত্যপদার্থ। আমি, তুমি ও এই সকল নৃপতিগণ পূর্বে 
ছিলাম না, তাহা নহে; এবং এই দেহের অবসানেও যে আমর] থাকিব 

না, তাহা নহে । আমরা এই দেহধারণের পূর্বেও ছিলাম, এবং ইহার 

বিনাশ হইলে, পরেও থাকিব । আত্মার এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থা, 

তৎপাঁরে যৌবনাবস্থা ও তদনস্তর বাদ্ধক্যাবস্থা উপস্থিত হয়, এবং এ সকল 

অবস্থায় কেবল দেহেরই পরিবর্তন ঘটে, আত্মার কোনও পরিবর্তন ঘটে 

না, সেইরূপ মৃত্যুও একটা অবস্থাস্তরমাত্র, মৃত্যুতেও কেবল দেহেরই 

পরিবর্তন সাধিত হয়, আত্মার কোনও পরিব্র্তন সংঘটিত হয় না। বাল্য 

ও যৌবনে ষেভীম্ম ছিলেন, বার্ধক্য অবস্থাতে ও যেমন সেই ভীম্মই 

আছেন, মৃত্যু অবস্থা ঘটিলেও সেইরূপ সেই ভীম্মই থাকিবেন। বাল্য- 

যৌবনাদি অবস্থায় যেমন আত্মার বিনাশ হয় না, মৃত্যু অবস্থাতেও সেইরূপ 
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আত্মার বিনাশ ঘটে ন|। অতএব জ্ঞানিগণ কাহারও ৃ তুতে শোকাভি- 
ভূত হন না। 

যদি বল যে,__মানিলান মৃত্যুতে দ্েহেরই বিনাশ হয়, আত্মার বিনাশ 

হয় না; কিন্তু বাল্যযৌবনাদিতে পরস্পরের দেহের সহিত ত বিরহ্ ঘটে 

17 মৃত্যুতে যে বিরহ উপস্থিত হইবে, তজ্জন্ত ছুঃখভোগ ত অনিবার্ধ্য | 

রা তোমার বুঝিবার ভ্রান্তি। কারণ স্থখ ছুঃখ আত্মাতে পাকে না; 
মন'ও ততৎ্পরিচালিত ইন্দ্রিগণের সহিত নানাপ্রকার বিষয়ের যে সম্বন্ধ, 

তাহাতেই নানাপ্রকার সুখ-দুঃখ ও শীতোষ্।দির অন্থভব হয়। ভিন্ন ভিন্ু 

অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ দ্বার। মন ও 

ইন্ড্রিয়গণের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন হর,__যাহাদিগকে পণ্ডিতের! 

মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিরবুন্তি বলির। উল্লেখ করেন,_-তাহাদেরই কোনটির 

নাম স্বথ ও কোনটির নাম ছুঃখ। স্থতরাৎ সুখ দুঃখ মনেরই অবস্থা ব! 

ধশ্মবিশেষমাত্র। উহার! আত্মার ধশ্ম নহে--আত্মাকে স্পর্শ করিতেও 

পারে না। তোমার নিজের নয় বলিয়া যেমন অন্তের সখ ছুঃখ তুমি 

আপনাতে গ্রাহ্া কর না, সেইরূপ মানপিক-ধশ্মস্বরূপ সুখ দুঃখকে তোমার 

আপনাতে অর্থাৎ আত্মাতে গ্রহণ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ, সখ 

ছুঃখ যখন উৎপন্ন পদার্থ, উৎপন্ন হইয়! যখন পুনর্ধবার অভাবপ্রাপ্ত হয়, 

তখন এ অনিত্য সখ দুঃখের নিমিত্ত হষ্ট ও রি না হইয়া, এ সমস্ত 

সহা করাই কর্তব্য । যে ম্বহাপুক্ধষ এই অনিত্য সুখ দুঃখে বিচলিত ন! 

হন, তিনিই মুক্তিলাভের উপযুক্ত পাত্র। 

যদি স্থিরমনে হুখছুঃখের তত্ব আলোচনা কর, তাহ হইলেও বুঝিতে 

পারিবে যে, স্থথছুঃখে বিচলিত হওর! বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। সখছুঃখ 

যখন উৎপত্তি ও বিনাশশীল, তখন উহাদের বাস্তবিক পত্ত অর্থাৎ 

অগ্তিত্ব নাই, ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সুধ্যকিরণে প্রতীয়মান জল যেমন মিথ্যা পদার্থ 

রান্ত্রিকালে পথিপতিত রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন মিথ্যাপদার্থ, স্থখ- 

০ পাদ লাঙল ছি লি সরাসরি তি সলিি তর এ পট উরে সিল ই ক 



১৩০ হরিভত্তি । 
শির সির সির দল ও স্উউিাউিরা্িত সির ঠা রসিক ছড়া ওত ছি সিল সত সতী ছিলি রিল তা ধতী ছিলািী সিরাত পাটির ছিল ৪৯৮ ০্পাসিাসিলািলাসিপািরা ভরা চিপস এ দিলারা সানি ভরি পািস্সিিপ উনি 

ছুঃখও সেইরূপ মিথ্যাপদার্থ। ুষ্যকিরণে জলভ্রমে, বজ্জুতে সর্পভ্রমে ও 

বুক্ষাদিতে ভূতভ্রমে বিচলিত হওয়! যেরূপ বুদ্ধিমানের অকর্তব্য, সেইব্ষপ 

আত্মাতে স্থখ-ছুঃথভ্রমে বিচলিত হওয়াও কর্তব্য নহে । 

দুখছুঃখাদি সর্ববদ। অনুভূত হইলেও উহাকে মিথ্যা পদার্থ বল! হইল 

কেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি শুন।--যে যে পদার্থ বিকার দ্বার 

উৎপন্ন তৎসমুদয়েই মিথ্য। বলিয়া গণ্য; আর এ সকল পদার্থ যাহার 

বিকারে উৎপন্ত্ হয়, তাহাই সত্য পদার্থ । সেই সত্য পদ্ার্থটিকে নান।- 
প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য নানা নামে অভিহিত করা যায়, এবং 

সেই ভিন্ন ভিন্ন নামের অনুসারে কেবল মুখের কথায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 

বলিয়া কল্পনা! করা যায় মাত্র । 

অতএব তৎনমুদায়ই কাল্পনিক পদার্থ, বস্তৃতঃ ঃ কিছুই নহে। মনে কর, 

সকলে ঘট বলিয়৷ একট। পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং উহা যে 

মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, তাহাও সকলে জানে। তত্বানুসন্ধান করিয়া 

দেখিলে, উহ! কি মুত্তিক। হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়। বোধ হয়? কখনই 

নহে। মৃত্তিকারই একপ্রকার বিকার অর্থাৎ অবস্থা হইলে, তাহাকেই 

ঘট নামে বাবহার করা যাঁয়। আর অন্তপ্রকার অবস্থা ঘটিলে তাহা 

ইষ্টক নামে অভিহিত হয়, আবার অবস্থাস্তর ঘটিলে তাহাকে শরাৰ 

বলিয়া থাকে । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মৃত্তিকাও যে পদার্থ, আর এঁ ঘট, 

ইষ্টক ও শরাবও সেহ পদার্থ মাত্র, পৃথক্ পদার্থ নহে। কিন্তু বদি ঘট, 

ইষ্টক, শরাব প্রভৃতি নামগুলি ব্যবহ্ৃত না হইত, তাহা হইলে সাধারণ 

মুত্তিকাপদ্বার্থ মনে করিয়৷ যেরূপ “মৃত্তিকা” শব্দ বাবহার করা যায়, সেই- 

বূপ ঘটাদি পদার্থ মনে করিয়া “মৃত্তিক।” শব্দেরই বাবহার কর! হইত। 

কিন্তু তাহাতে ব্যবহারক্ষেত্রে বিষম গোলযোগ ঘটিয়! উঠিত । কারণ, যদ্দি 
ঘট আনাইবার মানসেও “মৃত্তিকা আন” বলে, আরু ইষ্টক আনাইবার 

মানসেও সেই “মৃত্তিকা আন” বলে, তাহ! হইলে যে ব্যক্তিকে উহা 



আত্মা । ২৩১ 
প্লট লাস লা লা লী তি পাঠ রা ল ৯ লি লা রী রি পেশা লা রিল রসি লারা লা লালা তার? 

আনিতে বল হয়, সে বিষম বিপদে পড়ে; কি আনিবে, কিছুই স্থির 

করিতে পরে না। যদ্দিও ঘটাকার ও ইষ্টকাকার মুত্তিকার আকৃতি বর্ণনা 

করিয়া পরে “এইরূপ মৃত্তিকা আন” এ কথ! বল! যায়, তাহাতেও বন্ধ 

সময় ব্যয়িত হইম্ন। থাকে । এই জন্যই একই যৃত্তিকা-পদার্থকে ঘটা 
পৃথক্ পৃথক্ নামে ব্যবহার কর! যায়। সুতরাং মৃ্তকা হইতে পৃথক্ 

করিয়া ঘটাদ্দির স্বতন্ত্র সত্। স্বীকার কর। ব্যাবহারিক মাত্র, বাস্তবিক নছে। 

আবার, আরও একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, মৃত্তিকা 

ঘটাদির ন্তায় একট! মুখের কথ! মাত্র, উহাও মিথ্যাপদার্থ, উহার ও বাস্ত- 

বিক সত্তা নাই। কারণ কতকগুলি পরমাণুর একপ্রকার সমাবেশকেই 

মৃত্তিকা বলে, অন্যান্তপ্রকার সমাবেশ হইলে, সেই পরমাণু-স মন্তিকেই 
কাষ্ঠাদ্দি বলিয়। থাকে । স্থৃতরাং মুত্তিক1 ও কাষ্ঠাদি পদার্থ গুলি পরমাণু 

সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে । তবেই বুঝ! যাইতেছে যে, স্বৎকাষ্টাদিও 

বৈকারিক, স্থৃতরাং মিথ্যাপদার্থ ; পরমাণুসমূহের বিকারেই উহারা উৎপক্ন 

হইয়াছে বলিয়া পরমাণুই সত্য পদার্থ। আবার পরমাণুসমূহও যখন উৎ- 

পন্ন পদার্থ, তখন তাহারাও সত্য নহে; যে বস্ত হইতে পরমাণু উৎপক্্ 

হইয়াছে, তাহাই সত্য পদার্থ। এইরূপ সুম্ঘম আলোচন। করিতে করিতে 

জানিতে পার। যায় যে, সংসারে যতপ্রকার বৈকারিক পদার্থ আছে, তৎ- 

সমুদ্রায়ই অসৎ অর্থাৎ তাহাদের বাশুবিক সত্ব নাই; কেবল ব্যবহারের 

জন্যই তাহাদের সত্তা কল্পন। কর! যায় মাত্র। 

যদি বৈকারিক পদার্থমাত্রেরই সত্ত। ন। থাকে, যদি ঘটপটাদি পরিদৃষ্ত- 

মান পদ্ার্থমাত্রই বৈকারিক হয়, আর যদি বেকারিক পদার্থ লহয়াই এই 

জগৎ হইয়। থাকে, তবে জগতে কি কোনও ধস্তরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই? 

এ প্রশ্শের উত্তর এই যে, জগৎ একেবারে অস্তিত্বশূন্ত নহে; এই জগতে 

একটিমাত্র বস্তু আছে, তাহা বৈকারিক নহে, তাহ। অবিকৃত, সুতরাং 

ভাহাই সত্য। সেই বস্তটির নাম' “সত্তা” । নভার কোনরূপ উৎপত্তি- 



২৩২ হরিতক্তি | 
২2 উলাসিরিটি ভিলা লী লিক লী পাস তল সি এসির দি এছ 2৯ 2 ৫ সিসির সিলিকন া্সিনাসির সটীিিিে উলীছ লী লী তিল জাতি ভাদ। লি এসি 

বিনাশ ও হাসবৃদধি পরিলক্ষিত হ্য় না; স্থতরাং উহাই লৎ বা সত্য 

পদ্দার্থ। যাহার উৎপত্তি-বিনাশ ও হাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয়, বাহার অস্তিত্ব 
কখনও থাকে আবার কখনও থাকে না, তাহাই অলৎ, অসত্য, ব। অনিত্য 

পদার্থ; আর যাহার উৎ্পত্তি-বিনাশ ও হ্াস-বৃদ্ধি লক্ষিত হয় ন।, যাহার 

অস্তিত্ব সর্বদাই অনুভূত হয়, তাহাই সৎ, সত্য বা নিত্য পদার্থ । ঘটপটাদি 

দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হয়, হ্রাস-বৃদ্ধি পায়, কখনও থাকে, আবার কখনও থাকে 

না; অতএব উহার! অসৎ পদার্থ; আর সত্ব! পদার্থটির উৎপত্তি নাই, 

হবাস-বুদ্ধি নাই, কখনই উহার অভাব অন্ুভূত হয় না, সুতরাং উহাই সৎ 

পদার্থ । 

কথাটা আর একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি--লোকে যখন কোনও 

বন্ত প্রত্যক্ষ করিয়। থাকে, তখন তৎসম্দ্ধে দুইটি বিষয়ে তাহার দুইটি জ্ঞান 

জন্মে; একটি জ্ঞান নং-বস্থ বিষয়ে, আর একটি জ্ঞান অসৎ-বস্ত বিষয়ে । 

মনে কর, তুমি একটি ঘট দেখিলে ; ঘটটি দেখিবামাত্রেই যেমন তোমার 
ঘট বলিয়া একট! পদার্থের জ্ঞান হইল, তেমনি তৎসঙ্গে তাহার অস্তিত্বেরও 

জ্ঞান জন্মিল। ঘটটি যেমন বুঝিলে, তেমনি ঘটটি যে আছে, তাহাও 

বুঝিতে পারিলে । এই ছুইপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে ঘটবিষয়ক জ্ঞানটি অসং- 

বিষয়ক জ্ঞান, এবং অন্তিত্ববিষয়ক জ্ঞানটি সৎ-বিষয়ক জ্ঞান। কারণ, ঘটটি 

সর্ববদ। থাকে না, ঘটটি যখন ভার্গিয়। যায়, তখন তাহাকে দেখাও যায় না|; 

অতএব ঘট অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা । কিন্তু ঘটের সঙ্গে যে একট। অস্তিত্বের 

জ্ঞান হয়, এ ঘটটা ভাঙ্গিয়৷ গেলেও, ঘটটাকে দেখিতে না পাইলেও, সে 

অস্তিত্ব জ্ঞানের বিলোপ হয় ন।-সেজ্ঞান তখনও থাকিয়। যায়! অর্থাৎ 

ঘট যে “ছিল” এজ্ঞান ঘটের নাশেও বিদ্যমান থাকে, আবার দৃশ্যমান 

পটাদিতেও “আছে” বলিয়া তখন সে জ্ঞান অবস্থান করে । এইরূপ যখন 

যে কোনও পদার্থের জ্ঞান হয়, তখনই তাহার সঙ্গে একট! অস্তিত্ব জ্ঞানও 

হইয়! থাকে । অস্তিত্ব বাদ দিয়া কোনও পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না । 



নি | 
০ শে ব্াছিলীত তিতা রাত হ বান উতলা ঠািপা্িলা ত ওত ছিলো ভিপীস লিব্লটি ছি তরল লহ 

সকল বস্ত নানা হইলেও, তাহাদের অন্তত অর্থাৎ সা নানা নহে-_ 

সত্তা একই । একই সত্ব নান। বস্্তে অন্থভূত হইয়া থাকে । এই হেতু 

সত্তাটি সৎ, ব! সতা, বা নিতা এবং অদ্বিতীয় পদার্থ। অতএব ঘটপটাদি 

বৈকারিক পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও, সত্তার যখন অস্তিত্ব 

রহিল, তখন সমস্ত জগৎ যে একেবারে অস্তিত্বশূন্ত, তাহা নহে। 

ঘটপটাদ যেমন মিথ্য। পদার্থ বলিয়। বুঝিতে পারিলে, তেমন তোমার, 

আমার ও এই সকল ভীম্মপ্রোণাদি প্রাণীর দেহের উপাদান, ও দেহ মন 

ইন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু আছে তাহা! এবং সেই মনের ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিশ্বব্ধপ 

স্থখছুঃখার্দি-_সমস্তই মিথ্য। পদার্থ, উহাদের কোনওটিরই বাস্তবিক অস্তিত্ব 

নাই । এই দেহ যদিও অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ প্রভৃতি সমষ্টিন্বক্ধপ, তথাপি 

ইহ! বাস্তব পক্ষে অন্ন, ব্যগ্ুন, দি, দুগ্ধ, ঘ্বৃতাদ কতক গুলি তৃক্ত কন্তর 

রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে যে সকল বস্তু আহার করে, 

সেই নকল বস্তই নান। প্রক্রিয়ায় অস্থিমাংসাদ আকারে পরিণত হয়। 

অতএব দেহের সম্বন্ধে অনব্যঞ্জনাদি পদার্থই সত্য, অন্নব্যগ্জনাদির বিকারে 

সম্পন্ন দেহ অসত্য। তবে ব্যবহারের স্থুবিধার জগ্থ অন্নব্যঞ্জনাদি 

পদার্থের “দেহ” এই নাম রাখা! হইয়াছে মাত্র । আবার সেই অন্ব্যগ্রনাদির 

তত্বান্বেণ করিলেও বুঝ যাইবে যে, উহাদের বান্তবিক অস্তিত্ব নাই । 

' যেহেতু কতকগুলি পাখিব পরমাণু রূপান্তরিত হইয়! অন্নব্যঞ্জনাদি হইয়াছে; 

স্থৃতরাং অন্ব্যঞজনাদিগুলি পাথিব পরমাণুব সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই 

নহে। আবার পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরমাণুগণও উৎপন্ন পদার্থ বলিয়! 
উহ্বাদ্দেরও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই; উহারাও অসৎ পদার্থ । জগতের যাবতীক়্ 

পদার্থই যখন সেই অসৎ পরমাণু হইতে উৎপন্ন, তখন সকলই 

অসৎ। কেবল যেবস্ত হইতে পরমাণু সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই 

বস্তুটিই সৎ। 

সেই সৎ ব। সত্তা পদার্থটিকেই আত্ম! বলে। সৎ বা সত্তার কখনও 



২৩৪ হরিভক্তি। 
শসা হর জিন জিও লাস আপা, পরই ৬৯৯, পাটি ১৪০০ 

অসত্ব। বা অভাব ঘটিতে পারে না, এবং অসতের ও প্রকৃত সত্ব নাই, 

ইহ! পূর্বেই বুঝাইয়াছি। তত্ববিৎ পণ্ডিতের নৎ ও অসৎ এতছুতয়ের 

এইরূপ তত্ব অবগত আছেন। 

আকাশ দ্বারা যেমন ঘটপটাদি পদার্থ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, ঘটপটাদির 

বিনাশে যেমন আকাশের বিনাশ হয় না, সেইরূপ আত্ম! ছ্বার। দেহাদি 

পদার্থ পরিব্য।প্ত আছে, দ্েহাদির বিনাশে আত্মার বিনাশ ঘটে না) এই 

জন্য আত্মাকে অবিনাশী বলিয়। জানিবে। অবয়বের ক্ষয় ও বুদ্ধি দ্বারাই 

প্রত্যেক বস্তর বিনাশ ও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, আত্মার কোনপ্রকার 

'অবয়ব নাই, সুতরাং তাহার ক্ষয়বৃদ্ধিও নাই; অতএব তিনি অব্যয়। 

যে পদার্থ অব্যয়, তাহার বিনাশ কেহই করিতে পারে না। 

এখন বুঝা গেল যে, আত্ম অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, এবং আত্মা অবিনাশী। 

আবার সেই আত্ম। বাক্যমনের অগ্রোচর বলিয়া, তাহা অপ্রমেয়। যে 

দেহের মধ্যে সেই আত্মা অবস্থান করিতেছেন, সেই দেহ মরীচিকার স্ায় 

অস্তবান্, অর্থাৎ যতক্ষণ ভ্রম থাকে, ততক্ষণই যেমন মরীচিক। থাকে--ভ্রম 

ঘুচিয়া গেলে আর যেমন মরীচিকা থাকে ন, দেইরূপ যত দিন অজ্ঞান 
থাকে, ততদিনই দেহ বলিয়া একট। পদার্থ দেখা যায়, অজ্ঞান দূর হইলে 

আর দেহ দৃষ্ট হয় না; কেবল আত্মারই দর্শন হইয়া থাকে । অতএব এই 

অনিত্য সান্ত দেহের জন্য অকারণ শোকে অভিভূত না৷ হইয়া! তুমি যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও । * ** ঘটপটাদি পদার্থ যেমন উৎপন্ন হয়, আত্ম! সেরূপ 

উৎ্পন্নভন না; অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্যায় পূর্বে না থাকিয়া পরে অস্তিত্ 

গ্রহণ করেন না। আত্মু। মরেন না অর্থাৎ ঘটপটাদির ন্তায় একবার 'অস্তিত্ব 
গ্রহণ করিয়া পুনর্ববার অস্তিত্ববিহীন হন ন। এই জন্যই আত্মাকে অজ ও 
ও নিত্য বল! হয়। ঘটপটাদির ন্তায় আত্মার হ্থাসবৃদ্ধি নাই, এইজন্ত তিনি 

শাশ্বত'। ঘটপটাদির উপাদান মৃত্তিকাদি, সৃত্তিকাদির উপাদান পরমাণু, 

পরমাণুর কারণ সেই আত্মা । আত্মার কোনও কারণ নাই--আত্ম! কাহ। 



আত্মা ৷ ২৩৫ 
পিসী পি সা পাপী সন জা পপ শি ক পি নটি জা এসি এ ৬ তিস্তা পপ চস এটি 2 এন ৯ 

হইতেও উৎপন্ন হন না, এ জন্য তিনি পুরাণ। অতএব শরীরের বিনাশ 

হইলে আত্মার বিনাশ হইতে পারে ন|। 

* * মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বনন পরিধান 

করে, আত্মাও সেইপ্রকার জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অভিনব দেহাস্তর ধারণ 

করিয়। থাকেন অর্থাৎ বর্তমান-দ্রেহ-নাশে আত্ম। লিঙ্গ-দেহ ( অতিস্ুক্ষম 

আতিবাহিক দেহ ) ধারণ করিয়া কিছুকাপ স্বর্গনরকার্দি ভোগ করেন, 

তৎপরে ব্রাহ্মণ রাজ! প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট দেহ অথবা চণ্তাল পণ্ড পক্ষী 

প্রভৃতি নিকৃষ্ট দেহ ধারণ করেন। দেঠাদিতে তাহার অজ্ঞান-বিজ্তিত 
যে অহংবুদ্ধি ঘটে, দেহাধিকৃত কাধ্যে তাহার ষে কর্তৃত্বভিমান উপস্থিত 

হয়, তাহার ফলেই তিনি উক্ত 'লঙ্দেহাদি ধারণ কাঁরতে বাধা হন। কিন্ত 

পুরাতন দেহ পরিত্যাগপূর্ববক নববস্ত্র পারধান করলে মন্তুষ্যের যেমন 

অস্তিত্ব নষ্ট হয় না, সেইবপ পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ ধারণ করায় 

আত্মার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। 

আত্ম! অবিনাশী ও আবিকারী বলিয়। শাস্ত্রে ছিন্্র হন না, অনলে দগ্ধ 

হন না, জলে দ্রব হন ন। এবং বাঘুতে শুষ্ক হন না) অতএব ইনি অচ্ছেদয, 
অদ্বান, অক্লেছ ও অশোস্য । সুতরাং আত্ম! নিতা বলিয়। সর্বববাগী $ সর্ব- 

ব্যাপী বলিয়া স্থিতিশীল; স্থিতিশীল বলিয়া অচল; এবং তজ্জন্তই তিনি 

সনাতন । 

আত্মাকে কেহ যে এ প্রকার অনুমান করিতে পারে না, তাহার কারণ 

এই--_আত্ম। ইন্ড্রিয়ের অগোচর ; যাহা ইন্জ্রিয়ের অগোচর, তাহার অন্থ- 

মান হইতে পারে না। মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ গুলিও ইন্দ্রয়ের 

অগোচর হইলেও তাহাদের কার্য দেখিয়া অনুমান করা চলে; কিন্তু আত্ম। 

নিক্ষিয়_আত্মার কোনও কার্য নাই, স্ুুঙবরাং কাধ্য দ্বারাও তাহার অঙ্গু- 

মান করা অসম্ভব । 

আত্মার এতাদৃশ তত্ব অবগত হইয়া কাহারও জন্য শোক করা তোমার 



২৩৬ হরিভক্তি.। 
০০ রি ক্রি পা রি শট ৬ লা শামা ৯ টির সরলা পাপা রাবার পর পা চাপা ৬ সিপিবি পাপা সপ উস আট পি 

উচিত নহে; এবং ভীম্মাদ্দিকে আমি নিহত করিব, এইরূপ বিবেচন! 

করাও যুক্তিসঙ্গত নহে । 

আর এক কথা-_যদি তুমি আত্মার এ তত্ব ধারণ। করিতে অক্ষম হইয়! 

দেহের সহিত ইহার উৎপত্তি ও দেহের সহিত বিনাশ হয়, এরূপই স্থির 

করিয়া থাক, তাহ হইলেও তোমার শোক করিবার কারণ দেখিতেছি 

না। কেননা, এ জগতে যখন জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্থস্তাবী, এবং সৃত্যু 
হইলে জন্মও অবশ্বস্তাবি, তথন তাদৃশ অপরিহাধ্য বিষয়ে শোক কর! 
উচিত হয় না । 

আর দি আত্মার ভৌতিক দেহের বিয়োগ মনে করিয়া কাতর হও, 
তাহাতেও আমার বক্তব্য এই যে, ভৌতিক পদার্থ মাত্রেই বিকারী-_ভূত- 
গণের বিকারে উৎপন্ন, স্থৃতরাং অনিত্য। এই পুত্রকলত্রাদি ষে কোনও 
ব্যক্তির দ্রেহ দর্শন করিতেছ, তাহাদের এ সকল দেহ পূর্বেও ছিল না, 
পরেও থাকিবে না; কেবল বর্তমান সময়েই কিছুদিনের জন্য ইহাদের 
প্রকাশ থাকে মাত্র। তবে এরূপ অস্থায়ী পদার্থের নিমিত্ত আবার শোক 

কি? 

হায়! সংসারী ব্যক্তিগণ এরপ মায়ামুগ্ধ ষে, আত্মার এই তত্ব তাহার! 

কিছুতেই বুঝিতে পারে না। কেহ ইহাকে অধৃষ্টপূর্বব বস্ত মনে করিয়া দর্শন 
করে, কেহ বা! ইহাকে সেইব্পই বর্ণনা করে, কেহ বা সেইব্দপ শ্রবণ 

করিয়া থাকে; আর কেহ ব। দেখিয়া, বলিয়! ও শুনিয়্াও ইহাকে বুৰিতে 

সমর্থ হয় না। 

ফল কথা-_কাহারও দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মার বিনাশ হয় না; আত্মাকে 

কেহ বধ করিতে পারে না। অতএব হে ভারত! কাহারও মৃত্যুতে 

শোক কর! কোনও মতেই উচিত নয়। 



শোক ॥ 

যদচ্যুত-কথালাপ-রস-পীধুষবজ্জিতম্ । 

তদ্দিনং ছদ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্ন ন ছুপ্দিনম্। 

লোকে বলে বিপদের দিনকে হুপ্দিন ; 

অভিধান বলে-__-ত না, মেঘাচ্ছন্গ দিন । 

ফলতঃ, যে দিন হরিকথা-আলাপনে 

স্ুধারস-ক্ষসঞ্চার না হম্ম বনে, 

সেই ত ছুদ্দিন, হহ। আমি মনে করি, 

অতএব প্রতিদিন বল হবি হবি ॥ 

পার্থনা | 

ক্ষীর সার-মপন্গত্য শস্কয়া 

স্বীকৃতং যদি পলায়নং তস্া। 

মানসে মম নিতাস্ত-তামসে 

নন্দনন্দন চিরং নিলীয়তাম্ 

শুন হে হরি, ননী চুপি করি, 
পেয়ে থাক যদি ভয় 3 

পাছে যশোমতি হয়ে ক্রুদ্ধ অতি, 
প্রহারেন নির্দয় । 
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২৩৮ হরিভক্তি। 
সি এটি ৯ পা সভা ছিব লী ৮ ৬টি সী ছি লই জিন ভীন্দকাঙ্ধিকী নি 

তাই লুকাইতে আশ! করি চিতে, 

করিতেছ পলায়ন; 

এস মোর কাছে, ভাল স্থান আছে, 

করাইব দরশন । 

হৃদয় কন্দর মম নিরন্তর 

অজ্ঞান-আধারে ভর 

ধর মোর কথা, লুকাও হে তথ, 

কভু না পড়িবে ধরা । 

ংহ্কীর্তন। 

ও কি শোভা মরি, হেরি নিকুপ্ধে কুগ্তবিহারী । 

দোলে দোলে হে, লয়ে এ বামে বাধা কিশোরী ॥ 

বসন্তের আগমন, মলয়-সমীরণ, অন্ুক্ষণ-- 

প্রবাহিত মুহু হিল্লোলে ; ভাকে পিঞ্গণ কুহু কুহু রব করি ॥ 

গগনে পূর্ণিমা-শশী, পুর্ণ রূপে পরকাশি, 

ঢালিতেছে সুধারাশি, মিশি তারাগণ সনে । 

চৌদিকে কুস্থমরাশি, ফুটিতেছে হাসি হাসি, 

সুখে পান করে আসি-__মধু মধুকর-গণে ॥ 

(কিবা ) হরি সনে খেলে হোরি যত গোপীগণ | 

( কিবা ) দিতেছে আবির শ্টামের অঙ্গে, 

নাচিছে গাইছে কতই রঙে, (মাতিয়ে হে গোপীগণ ) 

স্থথ-সাগর-তরঙ্গে হ'তেছে হে ম্গন ॥ (যত গোপীগণ ) 

এই বাসনা করি মনে হরি । ( আমি ) 

মম হৃদয়-মঞ্চোপরি, (তোমায়) দোলাব হে এক্সি করি ॥ 



কম্বল হাম্কো। ছোড ্  নহি | ২৩৯ 
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সহআয়ে লাগ্য়ে কড়া, তাহাতে তিন? গাছা দ' ড়া, 

স্থযুম্ণ। পিঙ্গল! ইড়া, খাটায়েছি শক্ত করি ॥ 

বেধেছি তায় সাবধানে, ক্রমে ছটি পল্মামনে, 

অনাহত অধিষ্ঠানে, (বসে ) ছুলিবে হে বংশীধারি ॥ 

প্রেমে ভক্তি-আবির গুলে, তোমার চরণতলে, ছিটাব হে 

কিবা লালে লাল হইবে বলিহারি ॥ (ওহে) (মরি ) ( আহা )। 

কম্বল্ হামৃকো৷ ছোঁড়তা নহি । 

কোনও নদীর তীরে দুই জন সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেন। তন্মধ্যে 

প্রথম সন্ন্যাসী সিদ্ধ ও দ্বিতীয় অসিদ্ধ ছিলেন। বর্ধাকাল, নদী জলে পরি- 

পূর্ণ, বেগও অত্যন্ত প্রথর। স্থানান্তরে তীরস্থিত জন্বুবুক্ষে একট! 

তল্ল.ক ফলভক্ষণার্থে আরোহণ করিয়। স্থলিতপদ হইয়া! জলে পতিত হইয়া- 

ছিল, এবং অবশভাবে সন্াসীদিগের নিকট দিয়! ভাপিয়। যাইতে ছিল । 

দ্বিতীয় সন্নানী কম্বলভ্রমে শীতত্রাণের উপায় ভাবিয়া লোভের বশে তাহা 

গ্রহণ করিবার জন্য তীর হইতে বম্প প্রদানপূর্ববক তদুপরি পতিত হইল । 

ভল্প.ক তাদৃশ অসহায় অবস্থায় একট! শ্বলম্বন পাইয়া সন্ন্যাসীকে লাপটিয়া 
ধরিল। তখন উভয়েই ভাসিতে ভালিতে বহুদূরে গিয়। পড়িল এবং শেষে 

ভল্প.কের ভারে আক্রান্ত হওয়ায় সন্্যাসীর জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। 

তাহা দেখিয়! প্রথম সন্্যাসী উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন--“এ ভেইয়া! কন্বল্ 

ছোড়, দেও, কম্বল্ ছোড়, দেও ।” দ্বিতীয় সন্াসী কহিল _-“হাম্ তো! 

ছোড়নে চাহিয়ে, কম্বল হাম্কো! ছোড়ত। নহি।? 

জ্বীবেরও ঠিক সেই দশ] ঘটিয়াছে | এই সংসারই বৈতরণী নদী। 

ইহার তীরে পরমাত্মা! ও জীবাত্ু! ছুই সন্গ্যাসী বাস করিতেন। তন্মধ্যে 
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পরমাত্বা। সিদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত, এবং জীবাত্মা। অসিদ্ধ অর্থাৎ মায়- 

বন্ধ। এক সময়ে জীবাত্মা স্তরীপুত্র আত্মীয় স্বজনাদির সমষ্টিকূপ ভ্গুককে 

এই ভবনদীতে ভালমান দেখিয়। সুখলাভের উপায় ভাবিয়া মোহবশে গ্রহণ 

করিবার জন্য ছুপরি পতিত হইলেন । তাহারাও তখন নিরাশ্রর অবস্থায় 

আশ্রয় পাইয়৷ তাহাকে বেশ সাপটিয় ধরিল। তিনি তাহাদের সহিত 

ভামিতে ভামিতে দুরে গিয়া! পড়িলেন, শেষে তাহাদের প্রতিপালনভারে 

আক্রান্ত হইয়া ভবনদীর অভল জলে মগ্ন হইতে চলিলেন। এই ব্যাপার 

দেখিয়। পরমাত্ম! বিবেক-বচনে উচ্চৈঃশ্বরে বণিপেন-:“ও কম্বল ছাড়িয়। 

দাও_স্্রীপুত্রাদর মমত। পরিত্যাগ কর; নচেৎ তলাইয়। যাইবে, আর 

উঠিতে পারিবে না 1” তাহ। শুনিয়া জীবাত্বা। বলিলেন-_-“আমি ত 

ছাড়িতে চাহিতেছি, কিন্তু ইহার। আমাকে ছাড়ে কই !!-_ ইহাদের ভরণ- 

পোষণের ভারবহনে আক্রান্ত হইয়। ইহাদের রোগে শোকে অভিভূত হইয়।, 

এখন হহাদিগকে ছাড়িতে হচ্ছ। করিতেছি; কিন্তু ইহার! কিছুতেই 

আমাকে ছাড়িতেছে ন।। স্ত্রীবলে তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়৷ আমাকে 
বিবাহ করিয়াছ, আমাকে পালন করিবে স্বীবার করিয়। আমার পতি হই- 

য়াছ, ভরণ করিবে বলিয়। ভত্ত। উপাধি গ্রহণ করিয়াছ, এখন আমাকে 

পরিত্যাগ করিলে আমি কোথায় যাইব? কে আমার ভরণ পোষণ করিবে? 

তুমি কষ্টই পাও, মর আর বাচঃ যত দিন বাচিবে, আমাকে পালন করিতে 

হইবে; মোট বহিয়্া। হউক, চুরি করিয়া হউক, ডাকাতি করিয়াই হউক, 

আদার গ্রাসাচ্ছাদন জোগাইতেই হইবে । পুত্র কন্যার বলে- আমাদিগকে 

জন্ম দিয়া আমাদের পিতা হইয়াছ, এখন পারি ন। বলিলে ছাড়িব কেন? 

যেরূপ পার আমাদের ভরণপোষণ করিতেই চাও। তাহ। করিতে তুমি 
বাধ্য। আত্মায় স্বজনেরাও বলে--আমবা অকৃতী, অক্ষম; তোমার গল- 

গ্রহ হইয়া জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতেছি; চিরকাল আমাদের পুষিয়৷ 
আপিয়াছ, তোমার উপর আমাদের দাবি দাড়াইয়াছে ; এখন তুমি আমা- 



কম্বল হাম্কো ছোড় তা। নহি। ২৪$' 
পা ইলা নি সিসি লো ধাসিলী লো, লালা রি লি ভা, লি 

দিগ্রকে কোনও মতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না । এই ত অবস্থা) 

এখন কি উপায় করি ! কিরূপে এ বিপদ হইতে মুক্ত হই? 

বস্ততই জীবের এখন মহাবিপদ । কিরূপে সে উদ্ধার পাইবে? না 
বুঝিয়া-_অগ্রপশ্চাৎ ন। ভাবিয়া,__-ঘে কাধ্য করিয়। বসিয়াছে--যে বিপদে 

পড়িয়াছে, তাহা হইতে তাহার কি উদ্ধারের কোনও উপায় নাই ? আছে 
"একটি উপায় আছে । যিনি নদীর পারে অবস্থান করিতেছেন, সেই 

পরমাত্মার শরণাগত হইতে পারিলে-__-বিনয়সহকারে তাহাকে আত্মছুঃখ 

জানাইতে পারিলে, এ বিপদে উদ্ধার পাইতে পারা যায় । অতএব জীব! 

তুমি কৃতাগ্ুলিপুটে কাতরবচনে প্রহলাদের কথায় উহাকে বল-_ 

এবং স্বকম্ম-পতিতং ভব-বৈতরণ্যাম্ 
অন্যোন্য-জন্ম-মর্ণাশন-ভীতভীতম্। 

পশ্যন, জনং স্বপর-বিগ্রহ-বৈর-মৈত্রং 

হস্তেতি পারচর পীপৃহি মুঢ়মদ্ভ ॥ 
হে নাথ, আমি মুঢ়; স্বীয় কর্মকলে এইরূপে এই ভব-বৈতরণীতে 

পতিত হইয়াছি ; এখানে পড়িল পরস্পর পরস্পরের জন্ম-মৃত্যুর কারণ ও 
খান্ত-খাদক হইয়া অতিশয় ভীত হইতেছি, এবং আপন পর ভাবিয়া পর- 
স্পরের দেহের উপর মিত্রভাব ও শক্রভাব সংস্থাপন করিতেছি । তুমি এ 

সমস্ত স্বীকার না করিয়া নিশ্চিন্তমনে এই নদীর পারে বিচরণ করিতেছ 3 
অতএব হে পারচর ! আমাকে তুমি এ ঘোর বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। 

এরূপ বলিলে, তিনিই তোমার উদ্ধারের উপায় করিবেন। তোমার 

হ্বৎপন্মে আপন পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া তোমার সকল সন্তাপ বিদূরিত করি- 
বেন। সেই আনন্দময়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়! তুমি সকল দুঃখ ভুলিয়। গিয়। 

পরমানন্দে বিভোর হইবে এবং তাহার শাস্তিরসাম্পদ পদকমলে মানস- 

মধুপকে আসক্ত রাখিয়া! পরম শাস্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 

১৬ 

টিনটিন এসিড লি উতর রানি লো পি রিট 0 57 % ০ ঈক্ডাকি লী 



২৪২ . হরিভদ্ি, 

সর্ধব্যাধির মহৌষধ 
বিখ্যাতনাম। কোনও কবিরাজ এমন এক মহৌধধ আবিফার, করিয়া- 

ছেন, তাহা সেবন করিলে, সাক্ষাৎ কালম্বরূপ প্রেগ, ওলাউঠা, বসন্ত 
প্রভৃতি অসাধ্য ব্যাধিরও উপশম হয়; অন্ত রোগের ত কথাই নাই। 

ততিন্ন, সেই মহৌষধ সেবন করিলে দেহ ও মন প্রফুল্ল থাকে; সকল ভয় 

বিদূরিত হয় ; ক্ষুধা-তৃষ্ণ। থাকে ন।; শীত-গ্রীন্মে কষ্ট হয় না, এবং অকাল- 

মৃত্যুও ঘটে না; অধিক কি, তাহাতে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ--এই 
চতুর্ববর্গও লাভ করা যায়। 

সে গুঁষধধ বড় আশ্চর্ধয,_-তাহ। আরক নয়, অথচ রসময় ; তাহ। গু ড়। 

নয়, বড়িও নয়, অথচ থলেও মাড়িতে পার৷ যায়। কিন্তু তাহাতে ওশুঁষধ 

মন্দিত হয় না, খলই মন্দিত হইয়! ষায়_-খলের পাষাণময় অভ্যস্তর কোমল 

হইয়া উঠে। তাহা উদ্ভিজ্জ নহে, অথচ “মুল” । নে মুল,কোনও দেশেই 
জন্মে না, অথচ ত্রহ্মদদেশে আছে । তাহার কোনও বর্ণ নাই, অথচ ছুইটি 

বর্ণ দেখ! যায়। তাহা স্বর্ণ-রৌপ্যাদি কোনও ধাতুঘটিত নহে, অথচ ধাতু 

হইতে উৎপন্ন । আমাদের কথায় ধাহাদের প্রত্যয় ন৷ হয়, তাহার তাহা 

তেই প্রত্যয় দেখিতে পাইবেন। 

সেই মহৌষধ আবালবৃদ্ধবনিত সকলেই সেবন করিতে পারে । সেবনে 

কোনও কষ্ট নাই; কোনও অন্ুপানের প্রয়োজন নাই ; কোনও আয়ো- 

জনের আড়ম্বর নাই; কেবল মুখে ফেলিয়। রাখিতে হয়। অহোরাত্র মুখে 

ফেলিয়। রাখিলেও তাহার ক্ষয় হয় না; কেবল নানাপ্রকার রস নির্গত 

হইতে থাকে । তাহা খাইয়। মিছ.রি প্রভৃতি আর কিছুই খাইতে হয় না; 

তাহ। শ্বতই সুমধুর । 

সে ওুধধ অমূল্য; অথচ তাহ বিন! মূল্যেই সকলে পাইতে পারেন। 
তাহার একথানি ব্যবস্থাপত্র আছে। এ ব্যবস্থা-পত্রের মূল্য ॥% মাত্র। 



গক্ষারুসংবাদ| ২৪৬. 
লাঠি লরি রি পা দি তা রা ছি লা নিত সি ঠা দিফহ্নেবাি হিং বহবা বা লতা লতি ল 

রিলে উধধের নাষ--হরি* নাম। ভাহ। এই নিখিল 

বরহ্ধাণ্ডের মূল। তাহ! অনাধিনিধন--নতরাৎ তাহার জন্ম নাই। তাহ। 
ব্রন্মদেশে (সত্যলোকে ) অবস্থান করে। তাহা খলেও (খল জনেও ) 

মাড়িতে পার! যায়। এবং তাহাতে তাহার পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়ও কোমল 
হইয়। উঠে। তাহাতে ছুইটি বর্ণ ( অক্ষর) আছে। তাহ হব ধাতু হইতে 

উৎপন্ন এবং তাহাতে “ই” প্রত্যয় যুক্ত আছে। উহার আবিষ্র্ভার নাম 

শ্রক্ণ দ্বৈপাক্তন বেদব্যাস। এই ধরাতলে বাল্মীকি প্রথম কবি, তিনি দ্বিতীয় 

কবি; নেই জন্ত তিনি কবিরাজ । ব্যবস্থাপত্রের নাম--“হুরিভক্তি+? | 

গবু-বারু-মংবাদ। 
গবু আমাদের একজন কর্মচারী। তিনি একদিন এক বাবুর কটাক্ষে 

পড়িয়াছিলেন। বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“তোমার পরণে 

গৈরিক বদন, গায়ে নামাবলী, কণ্ঠে তুলনীমাল। দেখিতেছি ; তুমি কে?” 

গবু ।--আমি শ্রাগোবিন্দবল্লভ দাস। 

বাবু ।--কোথা হইতে আসিতেছ ? 
গবু।--হরিভক্তি-কাধ্যালয় হইতে। 

বাবু।--তোমার হাতে কি? 

গবু।-_হুরিভক্তি-_মাঁদিক পৃত্রিক।। 

বাবু।-_-উহাতে কি আছে? 

গবু।--ইহাতে হরিকথ! আছে, হরিনামের মাহাত্ম্য আছে, রী 

আছে। ্ 

বাবু।--কোম্পানির কাগজের ঘর আছে ? 

গবু।-- আজ্ঞা, না । ৃ 

বাবু ।--তখন মুখ-নাসিক। কুষ্িত করিয়া বলিলেন--“তবে উহা 



৯৪8৪ হরিভক্তি | 
ছার কাছ রসি 

কাগজেব মধ্যেই গণ্য নভে । উহা পডিলে কোনও উপকার নাই। একগ 

কাগজ কি ভদ্রলোকে পে? না, পয়লা দিয়া কেনে? 

গবুব মুখে এই স'বাদ শুনিয়। আমাদের এই কবিতাটি মনে ভইল »- 

কম্ত্, লোহিত-লোচনাস্ত-চবণে। হ সঃ কুতো। মানসাৎ , 
কি” তত্রান্তি সুবর্ণপক্কজবনং পীধূষভুলা" পষঃ। 

নানাবত্বনিবদ্ধ-বেদিবলযাস্তীবেষু ভমীকহাঃ , 

শন্বুকাঃ কিমু সস্তি নেতি হি নকৈবাকণা হীহীকৃতম্ ॥ 
কোনও পন্থিল জলাশখেব গীব কণ্তকপগ্রণি বক বপিযাছল । সেই 

স্থান দিষ। এক বাসগভ"স যাহনোচল। এবট। লাক তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিল,-_ 

“তোমার চোক, মুখ ৭ পা বলবণ দোখা গাছ ৯ তুমি তে ৮ 

তস। আম তস। 

বক।--কোথ। হ*তে আদিতে& ? 

ইস ।--মানস সবোবব ভইনে। 

বক1-তাহাশে কিনছে, 

ভংস।--ত।£ানে সোণাণ পদ্জনন আছ, অমৃ্তুল্য জল আছে, চাবি 

ধারে রতবেদী» গোড। বাধান বৃক্ষ্রেণী আছে । 

বক।--ঙাহাতে শামুক আছে ? 

ভংস।-ন।|। 

ই! শুনিযা বকেরা হী হী কারয়া হাসিয়া উঠিল। ( ভাভাদেখ 
অভিঠ্াার এই যে, যাকাত শামুক নাই, তাঁহ। সবোবরের মধ্যেই গণা 
দহ. তাহা বামেব নিতান্ত অ্যাগা |) 

সম্পূর্ণ 








